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ITEM DE 

PAUTA 
Item 3 da Pauta de Reunião ordinária n°25 da CPC-CAU/MG 

INTERESSADO Presidência do CAU/MG 

ASSUNTO 

Solicitando a marcação de reunião com o presidente do IEPHA com a finalidade de 

apresentar as considerações dos conselheiros sobre o Inventário, tratar da regulamentação 

deste instrumento e discutir a importância de profissionais qualificados no ICMS cultural 

e em outras atividades de proteção ao patrimônio.  

  
 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO CAU/MG  

– CPC/MG nº 12/2021 (25-3.2021) 

 

A COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO CAU/MG – CPC-CAU/MG, em reunião ordinária, no dia 

07 de junho de 2021, por videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que trata o art. 97 

do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária nº 0085.6.5/2018, do CAU/MG e homologado pela 

Deliberação Plenária nº DPABR Nº 0087-11/2019, do CAU/BR, e a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, 

e: 

Considerando inciso art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG. 

Considerando a Deliberação Plenária DPOMG nº 108.6.11/2020 encaminhada à CPC/MG com proposta de 

realização de consulta pública sobre a regulamentação do instrumento do inventário. 

 

Considerando a reunião realizada no dia 18 de março de 2021 com o IEPHA referente a desdobramentos sobre 

possível elaboração de um Projeto de Lei Estadual regulamentando o instrumento do inventário. 

 

Considerando a discussão da Nota Técnica Nº 003/2016 elaborada pelo IEPHA e a complementação do 

documento com o posicionamento dos conselheiros do CPC CAU/MG. 

 

Considerando a necessidade de convergência dos entendimentos sobre o inventário para a regulamentação do 

instrumento de proteção e também de discutir a importância de profissionais qualificados no ICMS cultural e em 

outras atividades de proteção ao patrimônio. 

 

 

DELIBERA: 

 

01 Solicitar à Presidente do CAU/MG a marcação de reunião da CPC-CAU/MG com o presidente do 

IEPHA, Sr. Felipe Cardoso Vale Pires, até o dia 23 de julho de 2021. A reunião terá a finalidade de 

apresentar as considerações dos conselheiros sobre o Inventário, tratar da regulamentação deste 

instrumento e discutir a importância de profissionais qualificados no ICMS cultural e em outras 

atividades de proteção ao patrimônio.  

 

Belo Horizonte, 07 de junho de 2021. 

 

 

 

Conselheiros Estaduais 

Votação 

Sim       

(a 

favor) 

Não 

(contra) 
Abstenção Assinatura 

1 
SERGIO LUIZ BARRETO 

CAMPELLO CARDOSO AYRES 
TITULAR    ausente 

2 ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA                        TITULAR X    

3 
FERNANDA CAMARGO 

FERREIRA 

SUPLENTE 
X    

4 MICHELA PERIGOLO REZENDE TITULAR X    

5 
LUCIANA BRACARENSE 

COIMBRA VELOSO 

TITULAR 
X    
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Considerando as normas da PORTARIA NORMATIVA N° 01, DE 7 DE MAIO DE 2021, atesto a veracidade e a 

autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento em reunião realizada na data 
citada com a anuência dos membros da Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/MG. 

 

 

 

____________________________________ 

Ademir Nogueira de Avila 
Conselheiro Titular  

Comissão de Patrimônio Cultural CPC CAU/MG 
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