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3.6
Maurício Diniz - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência
Solicitação de apoio institucional - Capacitação técnica para construção de passeios
públicos
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAUMG /MG Nº 164.3.6/2022

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 22 de março de 2022,
de forma híbrida, 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 a solicitação de apoio institucional, com repasse financeiro de R$ 3.000,00 (três mil reais), do
proponente Maurício Diniz - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para
desenvolvimento do projeto “Capacitação técnica para construção de passeios públicos”;
Considerando a informação de que o objetivo do projeto é a capacitação técnica para construção de passeios
públicos, de acordo com as NBR`s 9.050 e 16.537.
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DCD-CAU/MG 164.3.6/2022
DELIBEROU:
1.

Aprovar a participação do CAU/MG no evento.

2.

Propor a alteração da solicitação de apoio institucional, com repasse financeiro de R$ 3.000,00 (três
mil reais), do proponente Maurício Diniz - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, para a realização do evento em conjunto com o CAU/MG, de forma a facilitar os trâmites.

3.

Encaminhar ao Setor de Patrocínio do CAU/MG para providências cabíveis.
Votação

onselheiros
Sim
1 Maria Edwiges Sobreira Leal
2 Fernanda Basques Moura Quintão
3 Ilara Rebeca Duran de Melo
4 Ademir Nogueira de Ávila
5 Elaine Saraiva Calderari
6 Fábio Almeida Vieira

Presidente
Coordenadora da CED
Coordenadora da CEF
Coordenador da CEP
Coordenadora da COA
Coordenador da CPFi

Não

Abstenção Ausência

X
X
X
X
X

Belo Horizonte, 22 de marrço de 2022.
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.
Assinado de forma digital por
MARIA EDWIRGES
MARIA EDWIRGES SOBREIRA
SOBREIRA
LEAL:48566330668
LEAL:48566330668 Dados: 2022.03.23 20:59:00 -03'00'
Arq. e Urb. Maria Edwiges Sobreira Leal
Presidente do CAU/MG
FREDERICO CARLOS
HUEBRA
BARBOSA:06086436614

Assinado de forma digital por
FREDERICO CARLOS HUEBRA
BARBOSA:06086436614
Dados: 2022.03.30 12:14:09 -03'00'

Frederico Carlos Huebra Barbosa
Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG
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Solicitação de apoio institucional na divulgação
de projeto ou ação (com repasses financeiros)
Nº 005C_2022
Solicitação: Maurício Diniz
Projeto: Capacitação técnica para construção de passeios públicos
Objetivo: Capacitação técnica para construção de passeios públicos, de acordo com as NBR`s 9050 e
16.537.

RESUMO DA PROPOSTA:
1. Identificação do proponente: Maurício Diniz - cmdpd@conselheirolafaiete.mg.gov.br
2. Apresentação do projeto: Responsável pelo projeto: Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência
3. Objetivos do projeto ou ação: Capacitação técnica para construção de passeios públicos, de acordo com
as NBR`s 9050 e 16.537.
4. Público-alvo: Profissionais da área de construção civil, em especial arquitetos.
5. Abrangência geográfica: Município de Conselheiro Lafaiete e cidades adjacentes.
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? Propiciar que os
profissionais tenham condições técnicas de construir passeios públicos com acessiblidade, porta
7. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto? (PDF)
https://drive.google.com/file/d/19iPx4osyUuHS897W0wtAUSakmwUHSGAC/view
8. Valor solicitado? R$ 3.000,00
9. Quais as estimativas de custos gerais para a realização do evento ou ação? (PDF)
https://drive.google.com/open?id=1c5JSjSHe3AEgAg98TiLtA0Ev8yAiGzXk
10. Quais as contrapartidas ou proposta de retorno institucional ao CAU/MG? conteúdos que colaborem
para fomentar e disseminar informações de interesse da Arquitetura e Urbanismo, publicação relevante para
a Arquitetura e Urbanismo, acessibilidade de arquitetos e urbanistas à publicação, incluindo descontos ou
gratuidade, cessão de espaço em publicação para veiculação de texto do CAU/MG, exposição da marca
CAU/MG em publicações, cessão de espaço para participação do CAU/MG na solenidade de lançamento,
arquitetos e urbanistas do CAU terão como fazer perguntas no momento do workshop
11. Plano de divulgação (PDF)
https://drive.google.com/open?id=1Em67U9ElANUtRhbP5AWEVMkwwGmVxhSu
12. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto contempla: ampliar a visibilidade
institucional e fortalecer a imagem do CAU, sensibilizar, informar, educar e difundir conhecimentos e/ou troca
de experiências com vista ao desenvolvimento, modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo,
promover a produção de conhecimento na área de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social
(ATHIS) que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento, prioritariamente, informar, educar e
difundir os conhecimentos e/ou a troca de experiências com vista à Assistência Técnica para Habitação de
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Interesse Social (ATHIS)
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