
P
ág

in
a 

- 
1

/7
 

 

 
 

 

SÚMULA DA 26ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO ESPECIAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO 

CAU/MG [CPC-CAU/MG] 

 

1. LOCAL E DATA: 

DATA: 02 de agosto de 2021 

LOCAL: Videoconferência 

HORÁRIO: 9h42min às 11h45min 

 

2. PARTICIPAÇÃO: 

PRESIDIDA POR: 
SERGIO LUIZ BARRETO CAMPELLO 

CARDOSO AYRES 
Coordenador da CPC-CAU/MG 

PARTICIPANTES 

LUIS PHILLIPE GRANDE SARTO Membro suplente da CPC-CAU/MG 

ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA Membro da CPC-CAU/MG 

ILARA REBECA DURAN DE MELO Membro da CPC-CAU/MG 

ADRIANE DE ALMEIDA MATTHES Membro suplente da CPC-CAU/MG 

ASSESSORIA: CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA BARBOSA – Arquiteta e Urbanista 

 

3. PAUTA: 

 

1. Verificação do quórum. 

 

2. Comunicados 

 

2.1 Relato sobre o III Seminário de Patrimônio Cultural de Varginha com o tema “Memória, cidade e patrimônio” 

que foi realizado no dia 09 de junho de 2021. A conselheira Luciana Bracarense participou como representante da 

CPC CAU/MG.  

 

2.2 Relato sobre reunião conjunta entre as Comissões de Patrimônio Cultural do CAU/SP, CAU/MG, CAU/PE e 

CAU/DF que ocorreu no dia 26 de julho de 2021.  O convite foi realizado pela Comissão de Patrimônio Cultural do 

CAU/RS.  

 

 

3. Definição dos principais resultados obtidos pela CPC-CAU/MG no período de janeiro a junho de 2021, assim 

como elaboração de um breve texto sobre os desafios e perspectivas. A solicitação foi feita pela Gerente de 

Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/MG tendo em vista a elaboração do Relatório Semestral exigido 

pelo Tribunal de Contas da União.  

 

 

4. Sugestões de conteúdos e ações a serem desenvolvidos pela CPC-CAU/MG, tendo em conta que a Assessoria 

de Comunicação realizará ações em agosto comemorando o mês do Patrimônio. Demanda efetuada pelo 

Gerente Geral do CAU/MG.  

 

 

5. Levantamento de conteúdos já trabalhados e apresentação de novos conteúdos sobre a importância da 

profissão para a gestão pública e para a sociedade. Demanda em atendimento à Deliberação do Conselho 

Diretor DCD-CAU/MG Nº 147.3.5.2021.  

 

 

6. Atualização sobre a solicitação de marcação de reunião com o presidente do IEPHA sobre a regulamentação 

do instrumento do Inventário. (Deliberação CPC/MG nº 12/2021).  

 

 

7. Acompanhamento do Plano de Ação da CPC/MG para o triênio 2021-2023. (Deliberação CPC-MG_10_2021). 

 

 

8. Encerramento. 
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DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS TRATADOS: 

1. 

ITEM DE PAUTA 1.Verificação de quórum 

DISCUSSÕES, 

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

Às 09h42min foi verificado o quórum para a realização da reunião. Todos os convocados 

estavam presentes. 

2.  

ITEM DE PAUTA 2. Comunicados. 

DISCUSSÕES, 

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

 

Primeiramente, conforme artigo 22 do Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo De Minas Gerais - CAU/MG, apresentam-se as justificativas de ausência na 25ª 

Reunião Ordinária da CPC-CAU/MG. O conselheiro Sergio Ayres, que é Secretário de Meio-

Ambiente, Esporte e Lazer do município de Antônio Carlos, recebeu do DNIT (Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Trânsito), Regional de Juiz de Fora, o convite da audiência para 

uma reunião no dia 07/06 às 9h30 (mesmo horário da reunião da CPC-CAU MG). O 

compromisso tinha como objetivo iniciar o processo de cessão ou doação de três Estações 

Ferroviárias. Como o conselheiro desenvolvia como arquiteto o processo de revitalização das 

estações e necessitava da documentação da reunião, não pôde comparecer. A conselheira Ilara 

Melo não pôde participar da reunião devido a ocorrência de um imprevisto. 

 

2.1 Relato sobre o III Seminário de Patrimônio Cultural de Varginha com o tema “Memória, 

cidade e patrimônio” que foi realizado no dia 09 de junho de 2021. A conselheira Luciana 

Bracarense participou como representante da CPC CAU/MG.  

 

O conselheiro suplente Luís Phillipe Sarto, mediador do III Seminário de Patrimônio Cultural 

de Varginha, discorreu sobre o evento virtual, que contou também com a participação da 

conselheira Luciana Bracarense. O evento já havia sido realizado anteriormente, mas foi a 

primeira vez que teve representação pelo CAU/MG. Foi abordado que a conselheira Luciana 

conseguiu fazer uma ligação do tema com a questão do ensino da arquitetura e que o seminário 

teve uma repercussão positiva. 

 

2.2 Relato sobre reunião conjunta entre as Comissões de Patrimônio Cultural do CAU/SP, 

CAU/MG, CAU/PE e CAU/DF que ocorreu no dia 26 de julho de 2021.  O convite foi 

realizado pela Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/RS.  

 

A conselheira suplente Adriane Matthes discorreu sobre a reunião conjunta entre as 

Comissões de Patrimônio Cultural, que teve como pauta a apresentação das comissões e seus 

integrantes, plano de ação resumido e identificação de pautas comuns. Ficou claro no evento 

a necessidade de troca de informações entre as comissões. Assim, os participantes decidiram 

criar um fórum nacional de patrimônio cultural que deverá incluir as comissões existentes e 

grupos de trabalho de patrimônio de outros CAU/UFs. Os integrantes se disponibilizaram a 

reunir algumas vezes por ano para compartilhar ideias e boas práticas, criar interlocuções com 

órgãos públicos, realizar parcerias, fortalecer pautas comuns, criar grupos de trabalho e buscar 

a valorização do arquiteto e urbanista. Sugeriu-se também a possibilidade de se indicar um ou 

mais conselheiros do CAU/BR para serem responsáveis pelo tema do Patrimônio Cultural e 

promover a intermediação e melhor organização do tema. 

 

3.  

ITEM DE PAUTA 

 

3.  Definição dos principais resultados obtidos pela CPC-CAU/MG no período de janeiro a 

junho de 2021, assim como elaboração de um breve texto sobre os desafios e perspectivas. A 

solicitação foi feita pela Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/MG tendo 

em vista a elaboração do Relatório Semestral exigido pelo Tribunal de Contas da União. 

 

DISCUSSÕES, 

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

 

O coordenador da CPC-CAU/MG Sergio Ayres e a assessora Carolina Barbosa realizaram 

um texto inicial, que foi aprovado pelos demais conselheiros na reunião e encontra-se no 

ANEXO 1 desta súmula. O texto será encaminhado por e-mail à Gerente de Planejamento e 

Gestão Estratégica do CAU/MG. 
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4.  

ITEM DE PAUTA 

 

4. Sugestões de conteúdos e ações a serem desenvolvidos pela CPC-CAU/MG, tendo em conta 

que a Assessoria de Comunicação realizará ações em agosto comemorando o mês do 

Patrimônio. Demanda efetuada pelo Gerente Geral do CAU/MG. 

 

DISCUSSÕES, 

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

 

Os conselheiros deliberaram pela realização do evento “Lançamento da Cartilha Patrimônio 

Cultural_Proteção e Valorização” tendo em vista a comemoração do mês do Patrimônio. O 

evento encontra-se detalhado a seguir: 

 

a. Conselheiro responsável pela organização: Ademir Nogueira 

b. Título do evento: Lançamento da "Cartilha Patrimônio Cultural_Proteção e 

Valorização" 

c. Tema central (delimitação do assunto): Apresentação da "Cartilha Patrimônio 

Cultural_Proteção e Valorização" e debate com participantes que possuem bens 

tombados. 

d. Objetivo do evento: Divulgar a Cartilha, apresentar os benefícios da proteção de 

bens de valor cultural e conhecer a experiencia de proprietários de bens 

tombados. 

e. Justificativa do evento: Realização de ações tendo em vista a comemoração do 

mês do Patrimônio em agosto e necessidade do lançamento oficial da "Cartilha 

Patrimônio Cultural_Proteção e Valorização". 

f. Formato do evento: debate virtual 

g. Público alvo: proprietários de bens culturais e sociedade em geral; 

h. Público estimado: 50 pessoas; 

i. Parcerias institucionais: IEPHA; 

j. Dotação orçamentária: CPC/MG. 

k. Definições da ação: 

i. Data: 24 de agosto de 2021; 

ii. Horário: 18:30 às 20:00; 

iii. Local: virtual; 

iv. Indicação de palestrantes:  

Apresentação da Cartilha: Marília Palhares 

                             Mediador: Ademir Nogueira 

                             Debatedores: dois proprietários de bens tombados que preservam seus                                    

imóveis e observam os benefícios da proteção 

v. Composição de mesa de abertura: Coordenador da CPC-CAU/MG Sergio 

Ayres e Presidente do CAU/MG; 

vi. Programação:  

18h30min - Mesa de abertura. 

18h40min – Apresentação da Cartilha  

19h00min – Apresentação do proprietário de bem cultural 1. 

19h15min - Apresentação do proprietário de bem cultural 2. 

19h30min - Discussão 

20h00min – Encerramento. 

 

A conselheira suplente Adriane Matthes se disponibilizou a entrar em contato e convidar a 

sra. Wilma Danza ou seu marido, sr. Álvaro Vilela da empresa “Planenco”, em Poços de 

Caldas, para participar do evento. 

 

5. 

ITEM DE PAUTA 

 

5. Levantamento de conteúdos já trabalhados e apresentação de novos conteúdos sobre a 

importância da profissão para a gestão pública e para a sociedade. Demanda em atendimento 

à Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 147.3.5.2021 

 

DISCUSSÕES, 

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

 

A respeito da importância da profissão para a gestão pública e para a sociedade, a CPC- 

CAU/MG deliberou por apresentar como conteúdo já trabalhado a "Cartilha Patrimônio 

Cultural_Proteção e Valorização", desenvolvida pela gestão anterior do CAU/MG. Como 

novo conteúdo a ser apresentado, a comissão apontou a “Cartilha para os Conselhos do 

Patrimônio Cultural sobre a importância de profissionais qualificados nas atividades de 
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proteção ao patrimônio cultural”. Essa cartilha faz parte do Plano de Ação da CPC-CAU/MG 

para o triênio 2021-2023; 

6. 

ITEM DE PAUTA 

 

6. Atualização sobre a solicitação de marcação de reunião com o presidente do IEPHA sobre 

a regulamentação do instrumento do Inventário. (Deliberação CPC/MG nº 12/2021).  

 

DISCUSSÕES, 

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

 

O conselheiro Sergio Ayres informou que a CPC-CAU/MG conseguiu uma agenda para um 

encontro presencial com o presidente do IEPHA no dia 4 de agosto de 2021, às 15:00h. Os 

conselheiros Sergio Ayres e Ademir Nogueira manifestaram disponibilidade para comparecer 

à reunião.  

 

Além da regulamentação do instrumento do Inventário, outros temas que serão abordados na 

reunião são: (1) Elaboração de Cartilha para os Conselhos do Patrimônio Cultural sobre a 

importância de profissionais qualificados nas atividades de proteção ao patrimônio cultural, 

com enfoque na valorização dos arquitetos e urbanistas e (2) Elaboração de Manual de 

orientação aos municípios para contratação de Consultorias do ICMS Patrimônio Cultural. 

 

7.  

ITEM DE PAUTA 

7. Acompanhamento do Plano de Ação da CPC/MG para o triênio 2021-2023 (Deliberação 

CPC-MG_10_2021). 

 

DISCUSSÕES, 

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

      

7.1 Criação de diretrizes para Edital de Apoio Institucional - Patrimônio Cultural.  

 

Os conselheiros ficaram responsáveis por analisar alguns modelos de estruturação das 

diretrizes para o Edital de Apoio Institucional e discutir este item na próxima reunião da CPC-

CAU/MG, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2021. 

 

7.2 Elaboração de Cartilha para os Conselhos do Patrimônio Cultural da importância de 

profissionais qualificados nas atividades de proteção ao patrimônio cultural; 

 

Este item será discutido na reunião com o presidente do IEPHA, que acontecerá no dia 4 de 

agosto de 2021. 

 

7.3 Elaboração de Manual de orientação aos municípios para contratação de Consultorias do 

ICMS Patrimônio Cultural; 

 

No dia 30 de julho de 2021 foi realizada uma reunião virtual da CPC-CAU/MG com a 

Comissão Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural OAB/MG cuja pauta foi a proposta de 

ação conjunta para elaboração de Manual de orientação aos municípios para contratação de 

Consultorias do ICMS Patrimônio Cultural. A reunião teve a participação da presidente da 

Comissão de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural da OAB Letícia Junger, da presidente 

do CAU/MG Maria Edwiges Leal, do gerente geral do CAU/MG Ariel Lazzarin e dos 

conselheiros da CPC-CAU/MG Sergio Ayres, Ademir Nogueira, Adriane Matthes e Luciana 

Bracarense. O conselheiro Ademir Nogueira apresentou um modelo inicial de discussão para 

orientação de editais do ICMS Patrimônio Cultural. A presidente Letícia Junger mostrou-se 

animada com a iniciativa e se disponibilizou a repassar o modelo para discussão na OAB. A 

reunião também tratou sobre o tema da regulamentação do instrumento do Inventário. Foi 

avaliada a possibilidade de se tratar a regulamentação a nível estadual com o Secretário de 

Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira.  

 

Os conselheiros da CPC-CAU/MG ficaram responsáveis por apresentar, na reunião que se 

realizará no dia 4 de agosto de 2021 os temas discutidos ao novo presidente do IEPHA, sr. 

Felipe Cardoso Vale Pires e buscar parcerias com esta instituição. Após essa reunião, os 

conselheiros combinaram de marcar uma reunião de retorno com a Comissão Defesa do 

Patrimônio Histórico e Cultural OAB/MG. 

 

7.4 Oficinas de capacitação em patrimônio cultural para órgãos de administração municipal 

e Conselheiros Municipais de Patrimônio Cultural. 
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Os conselheiros deliberaram pela a realização da Oficina “Educação Patrimonial - 

Metodologias e boas práticas”, que se encontra detalhada a seguir: 

 

a. Conselheiro responsável pela organização: Sergio Ayres  

b. Título do evento: “Educação Patrimonial - Metodologias e boas práticas” 

c. Tema central (delimitação do assunto): Metodologias e boas práticas da 

educação patrimonial e discussão sobre o assunto da educação patrimonial por 

meio virtual, buscando maior interação entre os participantes apesar das 

limitações da plataforma digital. 

d. Objetivo do evento: Apresentar metodologias e boas práticas na educação 

patrimonial e debater sobre os desafios da educação patrimonial por meios 

virtuais. 

e. Justificativa do evento: Necessidade de capacitação dos órgãos públicos para o 

desenvolvimento de ações de educação patrimonial no âmbito do ICMS 

Patrimônio Cultural 

f. Formato do evento: oficina virtual 

l. Público alvo: gestores públicos, arquitetos e urbanistas, estudantes de arquitetura 

e urbanismo, profissionais ligados ao patrimônio cultural e sociedade em geral; 

g. Público estimado: 50 pessoas; 

h. Parcerias institucionais: IEPHA; 

i. Dotação orçamentária: CPC/MG. 

j. Definições da ação: 

i. Data: 20 de outubro de 2021; 

ii. Horário: 14:00 às 16:00; 

iii. Local: virtual; 

iv. Indicação de palestrantes:  

Carlos Henrique Rangel e uma pessoa indicada pelo IEPHA                                                 

v. Composição de mesa de abertura: Coordenador da CPC-CAU/MG e 

Presidente do CAU/MG; 

vi. Programação:  

14h00min - Mesa de abertura. 

14h10min – Palestra de Carlos Henrique Rangel 

14h50min – Palestra da pessoa indicada pelo IEPHA                                                 

15h30min – Discussão 

16h00min – Encerramento. 

 

7.5 Participação Institucional em Ações sobre Patrimônio Cultural em Municípios. Conforme 

solicitado pela Fundação Cultural do Município de Varginha. 

 

O item de pauta 2.1 já tratou deste assunto e a ação já se encontra realizada. 

 

7.6 Ação sobre Patrimônio Cultural na cidade de Oliveira/MG em conjunto com a CEP-

CAU/MG e CPUA-CAU/MG.  

 

No dia 29 de julho de 2021 foi realizado o evento “Patrimônio Cultural: da Legislação a 

Valorização”. O evento contou com a participação do dr. Marcos Paulo de Souza – ICOMOS-

Brasil e MPMG com a palestra “Introdução ao Direito do Patrimônio Cultural: O papel dos 

municípios na proteção do patrimônio”; participação do professor dr. Ítalo Stephan - 

Universidade Federal de Viçosa com a palestra “A atuação do Arquiteto e urbanista na 

proteção do patrimônio cultural”; e participação da arquiteta e urbanista Cecília Maria Rabelo, 

da CED-CAU/MG com a palestra “Atuação de profissionais em consonância com o código 

de ética”. O evento teve como mediador o conselheiro Sergio Ayres.  

  

8.Encerramento: 

ITEM DE PAUTA 5. Encerramento 

DISCUSSÕES, 

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

O Coordenador SERGIO LUIZ BARRETO CAMPELLO CARDOSO AYRES encerrou a 

026ª Reunião da Comissão Patrimônio Cultural do CAU/MG às 11h45. Para os devidos fins, 

eu, CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA BARBOSA, Arquiteta e Urbanista, lavrei esta 

Súmula. 
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SERGIO LUIZ BARRETO CAMPELLO CARDOSO AYRES            ____________________________________ 

Coordenador da CPC-CAU/MG        

LUIS PHILLIPE GRANDE SARTO                                                      ____________________________________                               

Membro suplente da CPC-CAU/MG                

  

ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA                                                        ____________________________________  

Membro da CPC-CAU/MG                

 

ILARA REBECA DURAN DE MELO                                                    ___________________________________                                 

Membro da CPC-CAU/MG                

 

ADRIANE DE ALMEIDA MATTHES                                                  ____________________________________                               

Membro suplente da CPC-CAU/MG                 

 

CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA BARBOSA                           ____________________________________ 

Arquiteta e Urbanista Assessora da CPC-CAU/MG  

 
 

 

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. 

 

 

 

____________________________________ 

Carolina Martins de Oliveira Barbosa 
Arquiteta e Urbanista assessora 

Comissão de Patrimônio Cultural CPC CAU/MG 
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ANEXO 1:  Principais resultados obtidos pela CPC-CAU/MG no período de janeiro a junho de 2021, assim como elaboração 

de um breve texto sobre os desafios e perspectivas (item 3 de Pauta da 26ª Reunião da CPC-CAU/MG). 

 

Principais Resultados Obtidos Pela CPC-CAU/MG 

 Período de janeiro a junho de 2021 

 

A CPC – Comissão Especial de Patrimônio Cultural do CAU/MG – abordou, no primeiro semestre de 2021, nos dias 01/02, 

19/02, 01/03, 05/04, 03/05 e 07/06, os seguintes assuntos: 

 

• Proposição de regulamentação sobre o instrumento do Inventário e discussão do assunto com o IEPHA. Houve uma 

reunião com a presidente Michele Arroyo e com Fernando Pimenta Marques no dia 18/03/21. Aguardando resposta do 

agendamento da reunião com o novo presidente do IEPHA, sr. Felipe Pires; 

• Elaboração do evento virtual: Patrimônio Cultural: da Legislação a Valorização com apoio da CED-CAU/MG e CPUA-

CAU/MG após discussão sobre ação sobre Patrimônio Cultural na cidade de Oliveira/MG. O evento contou com a 

participação do dr. Marcos Paulo de Souza – ICOMOS-Brasil e MPMG “Introdução ao Direito do Patrimônio Cultural: 

O papel dos municípios na proteção do patrimônio”; professor dr. Ítalo Stephan - Universidade Federal de Viçosa “A 

atuação do Arquiteto e urbanista na proteção do patrimônio cultural”; arquiteta e urbanista Cecília Maria Rabelo, da 

CED-CAU/MG “Atuação de profissionais em consonância com o código de ética”. Mediador: Sergio Ayres. O evento 

foi realizado no dia 29/07/2021. 

• Revisão e apreciação da "Cartilha Patrimônio Cultural_Proteção e Valorização", desenvolvida pela gestão anterior do 

CAU/MG (Deliberação CPC-MG Nº 25/2020) e discussão sobre formas de divulgação. 

• Discussão sobre criação de diretrizes para Edital de Apoio Institucional - Patrimônio Cultural para valorizar o 

patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais. 

• Discussão sobre a elaboração de Cartilha para os Conselhos Municipais do Patrimônio Cultural sobre a importância de 

profissionais qualificados, como arquitetos e urbanistas, nas atividades de proteção ao Patrimônio Cultural;  

• Proposição de Manual de orientação aos municípios para contratação de Consultorias do ICMS Patrimônio Cultural, 

com enfoque nas atribuições dos arquitetos e urbanistas como responsáveis técnicos;  

• Proposição de oficina de capacitação para os órgãos de administração municipal cujo tema será a educação patrimonial 

- metodologias e boas práticas. 

• Participação Institucional no III Seminário de Patrimônio Cultural de Varginha com o tema “Memória, cidade e 

patrimônio” e no evento sobre ambiência urbana em Caxambu no dia 25/02/2021. 

• Discussão e preparação do material para a 2ª Reunião Extraordinária da Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/RS, 

com a participação de CPCs de Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco e Bahia. A reunião realizou-se 

no dia 26/07/2021. 

Desafios e Perspectivas 

 

Conforme o art.99-B do Regimento Interno do CAU/MG, a Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/MG apresenta como 

finalidade principal “zelar pela preservação do patrimônio cultural como política de Estado, defender a participação dos 

arquitetos e urbanistas na atuação direta e sua gestão”.  

O principal desafio da CPC- CAU/MG, diante dos 853 municípios mineiros e da diversidade cultural do nosso estado, continua 

sendo o reconhecimento e a valorização desse rico patrimônio cultural. Assim como a gestão anterior, a CPC-CAU/MG acredita 

que as principais ações como forma de promover nossas riquezas materiais e imateriais sejam por meio de oficinas temáticas e 

da capacitação dos conselheiros municipais. 

A perspectiva de garantir no ICMS Patrimônio Cultural o protagonismo dos arquitetos e urbanistas como responsáveis técnicos 

na elaboração de ações de preservação cultural é considerada pela gestão atual da CPC-CAU/MG uma forma de promover a 

valorização do profissional e garantir uma leitura correta do patrimônio cultural de cada município. 
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