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ITEM DE PAUTA 3.6 

INTERESSADO SOnhANDO A PÉ 

ASSUNTO 
Pedido de apoio institucional 
Projeto: Entidades do terceiro setor 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 149.3.6.2021 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 27 de julho de 2021, por 

videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno aprovado pela 

Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº DPABR Nº 0087-

11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso XX do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho Diretor do 

CAU/MG propor e deliberar sobre ações de inter-relação com instituições públicas e privadas sobre questões de interesse da 

sociedade e do CAU/MG; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 125.3.2.2020, de 20 de julho de 2020, que aprovou os 

critérios para análise de apoio institucional na divulgação de projeto ou ação sem repasses financeiros; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 127.3.4.2020, de 24 de agosto de 2020, que aprovou o 

formulário online de solicitação de apoio institucional a projetos de terceiros; 

 

Considerando o recebimento de pedido pela proponente SOnhANDO A PÉ, para apoio institucional ao projeto “SOnhANDO A 

PÉ” (anexo), com solicitação de repasses financeiros no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais);  

 

Considerando a informação de que se trata de “iniciativa que nasceu em 2020 a partir da união entre pesquisadores na área 

de mobilidade urbana e temos como objetivo construir um aprendizado coletivo sobre a caminhabilidade nos espaços públicos 

considerando os interesses e visões das crianças e adolescentes. A inciativa surgiu motivada por uma seleção e processo de 

mentoria do Lab.MaP (Laboratório de ação direta para a mobilidade a pé), um projeto da organização Como Anda realizado 

em âmbito nacional. Integram o nosso projeto atualmente 15 participantes e a equipe possui um perfil interdisciplinar, 

incluindo não apenas arquitetos e urbanistas, mas também engenheiros e geógrafos. Os profissionais atuam na academia, 

com representantes da UFMG e UFOP, e na área de consultoria, com representantes das empresas SYSTRA e Metrics 

Mobilidade. Os arquitetos responsáveis são Luiza Maciel Costa da Silva, Ana Paula Freitas e Ewerton Sanches Souza. No 

primeiro semestre de 2021 foi estabelecida uma parceria com a Escola Municipal Governador Carlos Lacerda, em Belo 

Horizonte, e foram realizadas diversas atividades com os alunos do 4º e 5º ano para conscientizar sobre a importância da 

caminhabilidade e para coletar dados junto aos alunos. Para esta ação, contamos com o apoio financeiro do Lab.MaP, que 

auxiliou com a quantia de R$900, os quais foram utilizados para impressão de cartilhas educativas e material escolar de 

apoio. Para o segundo semestre de 2021, temos uma parceria firmada com a Escola Municipal Belo Horizonte, onde 

pretendemos, além das ações educativas, realizar ações intervençõe.”. 
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DELIBEROU: 

 
1.  Solicitar informações e documentação sobre a situação jurídica e fiscal da Lab. MaP., se possui CNPJ e quem receberá os 

recursos, caso aprovado o apoio. 
 

2. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 
 

Conselheiros 
 

  

Votação 

  Sim Não Abstenção Ausência 

Ademir Nogueira de Ávila Vice-Presidente     

Cecília Maria Rabelo Geraldo Coordenadora da CED X    

Luciana Bracarense Coimbra Veloso Coordenadora da CEF X    

Fábio Almeida Vieira Coordenador da CEP X    

Elaine Saraiva Calderari   Coordenadora  da COA X    

Rosilene Guedes Souza     Coordenadora da CPFi X    

 
Belo Horizonte, 27 de julho de 2021. 

 
 
Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde 
dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, 
e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, 
tendo sido aprovado o presente documento em reunião gravada e com a anuência dos membros do Conselho Diretor do 
CAU/MG.  
 
 
 
 
 

Ademir Nogueira de Ávila 
Vice-presidente do CAU/MG 

 
 
 
 

Frederico Carlos Huebra Barbosa 
      Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG 
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DCD-CAU/MG Nº 149.3.7.2021 
 

Solicitação de apoio institucional na divulgação 
de projeto ou ação (com repasses financeiros) 
 
 
Nº 003C_2021 

Solicitação: Lab.Map 

Projeto: SOnhANDO A PÉ 
 
Objetivo: Sensibilização sobre mobilidade urbana e o reconhecimento do espaço público. 

 

RESUMO DA PROPOSTA:  
 
1. Identificação do proponente: SOnhANDO A PÉ 
 
2. Apresentação do projeto: Somos uma iniciativa que nasceu em 2020 a partir da união entre 
pesquisadores na área de mobilidade urbana e temos como objetivo construir um aprendizado coletivo 
sobre a caminhabilidade nos espaços públicos considerando os interesses e visões das crianças e 
adolescentes. A iniativa surgiu motivada por uma seleção e processo de mentoria do Lab.MaP 
(Laboratório de ação direta para a mobilidade a pé), um projeto da organização Como Anda realizado 
em âmbito nacional. Integram o nosso projeto atualmente 15 participantes e a equipe possui um perfil 
interdisciplinar, incluindo não apenas arquitetos e urbanistas, mas também engenheiros e geógrafos. Os 
profissionais atuam na academia, com representantes da UFMG e UFOP, e também na área de 
consultoria, com representantes das empresas SYSTRA e Metrics Mobilidade. Os arquitetos 
responsáveis são Luiza Maciel Costa da Silva, Ana Paula Freitas e Ewerton Sanches Souza. No 
primeiro semestre de 2021 foi estabelecida uma parceria com a Escola Municipal Governador Carlos 
Lacerda, em Belo Horizonte, e foram realizadas diversas atividades com os alunos do 4º e 5º ano para 
conscientizar sobre a importância da caminhabilidade e para coletar dados junto aos alunos. Para esta 
ação, contamos com o apoio financeiro do Lab.MaP, que auxiliou com a quantia de R$900, os quais 
foram utilizados para impressão de cartilhas educativas e material escolar de apoio. Para o segundo 
semestre de 2021, temos uma parceria firmada com a Escola Municipal Belo Horizonte, onde 
pretendemos, além das ações educativas, realizar ações intervençõe 
 
3. Objetivos do projeto ou ação: O projeto visa: 1) educar crianças e adolescentes acerca do tema da 
caminhabilidade e do espaço público como um lugar para ser ocupado; 2) tornar o entorno de escolas 
mais amigável aos pedestres, em especial para as crianças; 3) promover o aprendizado coletivo acerca 
dos interesses e necessidades das crianças no que diz respeito às calçadas e o espaço público. 
 
4. Público-alvo: O público-alvo são as crianças e adolescentes, mas o projeto visa também atingir a 
sociedade de um modo geral, ao estimular a discussão e a reflexão sobre o tema, e ao realizar 
publicações que levem ao aprendizado coletivo. 
 
5. Abrangência geográfica: Região Metropolitana de Belo Horizonte 
 
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? Promover o 
conhecimento acerca de temas de urbanismo, estimular o uso dos espaços públicos, realizar ações de 
urbanismo tático. 
 
7. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto? (PDF)  

https://drive.google.com/open?id=1AuWB8TCnFLAMQqc8wrW4cx4nOfcNor_m 
 
8. Valor solicitado? R$ 1.600, 00  
 
9. Quais as estimativas de custos gerais para a realização do evento ou ação? (PDF)  

https://drive.google.com/open?id=1GlMIFYgT0k8u-nMRf6I3GqMT8lO3NHAB 

https://drive.google.com/open?id=1AuWB8TCnFLAMQqc8wrW4cx4nOfcNor_m
https://drive.google.com/open?id=1GlMIFYgT0k8u-nMRf6I3GqMT8lO3NHAB
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10. Quais as contrapartidas ou proposta de retorno institucional ao CAU/MG? aplicação da marca 
CAU/MG nas peças de divulgação do evento ou ação, aplicação da marca CAU/MG nas peças de 
comunicação visual do evento (banners, cartazes e congêneres), citação do CAU/MG na divulgação do 
evento ou ação para a imprensa, exposição da marca CAU/MG em publicações, acesso de arquitetos e 
urbanistas às atividades do projeto 
 
11. Plano de divulgação:  

https://drive.google.com/open?id=1jDMDyj5tw-kGAEYxcyfVPDbiWWiomJRe 
 
12. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto contempla: sensibilizar, 
informar, educar e difundir conhecimentos e/ou troca de experiências com vista ao desenvolvimento, 
modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo. 
 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1jDMDyj5tw-kGAEYxcyfVPDbiWWiomJRe
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