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ITEM DE PAUTA 3.4 

INTERESSADO Mônica Flores 

ASSUNTO Solicitação de apoio institucional – 1º Prêmio de Acessibilidade do Programa Pátria 

Voluntária 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 7 de junho de 2022, 

de forma remota, 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, recebida por meio de mensagem eletrônica (anexa), para 

divulgação do evento 1º Prêmio de Acessibilidade do Programa Pátria Voluntária. 
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DCD-CAU/MG 169.3.4/2022 

 

DELIBEROU: 

 

1. Aprovar a divulgação da premiação da arquiteta e urbanista Mônica Flores no 1º Prêmio de 

Acessibilidade do Programa Pátria Voluntária. 

 

2. Encaminhar aos Setores de Comunicação e de Patrocínio do CAU/MG para providências cabíveis. 

 

Conselheiros 
 

  

Votação 

  Sim Não Abstenção Ausência 

Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente     

Fernanda Basques Moura Quintão Coordenadora da CED X    

Ilara Rebeca Duran de Melo Coordenadora da CEF X    

Ademir Nogueira de Ávila  Coordenador da CEP X    

Maria Carolina Nassif de Paula Coordenadora adj. da COA X    

Rosilene Guedes Souza Coordenador adj. da CPFi X    

 

Belo Horizonte, 7 de junho 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. 

 

 

 

Arq. e Urb. Maria Edwiges Sobreira Leal 

Presidente do CAU/MG 

 

 

 

Frederico Carlos Huebra Barbosa 

Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG 
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De: Rede Acessível <redeacessiveloficial@gmail.com> 

Enviada em: terça-feira, 26 de abril de 2022 13:44 

Para: Comunicacao - CAU/MG <comunicacao@caumg.gov.br> 

Assunto: 1° Prêmio de Acessibilidade de Acessibilidade/Premiada, Mônica Flores, mineira, da cidade de 

Ouro Preto. 

Prezado Guilherme Jabour, 

Conforme e-mail enviado no último dia vinte e um de abril acerca da notícia do primeiro prêmio de 

Acessibilidade do programa Pátria Voluntária para premiar as iniciativas Voluntárias voltadas para 

Acessibilidade e do reconhecimento pela iniciativa privada para o fomento da Acessibilidade Arquitetônica 

nas cidades históricas mineiras por parte da Mônica. 

* O e-mail studiomfarquitetura@gmail.com é um e-mail profissional meu, na hora de enviar acabei 

esquecendo de assinar no final. 

* Enviarei em anexo alguns arquivos do histórico do trabalho e links de matérias, reportagens e vídeos 

sobre o 

prêmio em questão. 

Segue em anexo os seguintes arquivos 

1- Minicurrículo do Currículo Lattes 

2- Fotografia do projeto, imagem logo e da arquiteta 

3- Descrição do Projeto resumida. 

4- Matérias realizadas em jornais locais com visibilidade nacional. 

Autorizo a publicação pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de MG, para que divulgue como forma de 

incentivo de mais iniciativas em prol da Acessibilidade Arquitetônica e do voluntariado. 
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O link do Prêmio de Acessibilidade está no arquivo, mas vou anexar aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=raMK_Pu8JfU 

https://www.instagram.com/redeacessivel/ 

http://eficienteemfoco.blogspot.com/2019/12/arquiteta-reafirma-necessidade-de-se.html 

https://jornalvozativa.com/diversidade/a-palavra-de-2019-foi-inclusao-relembra-a-arquiteta-e-urbanista-

monica-flores/ 

https://jornalvozativa.com/colunas/arquiteta-e-urbanista-ouro-pretana-monica-flores-estreia-coluna-no-

jornal-voz-ativa/ 

https://jornalvozativa.com/noticias/arquitetura-nas-cidades-historicas-pela-arquiteta-e-urbanista-monica-

flores/ 

https://jornalvozativa.com/colunas/acessibilidade-nas-cidades-historicas-setor-do-comercio-com-monica-

flores/ 

https://jornalvozativa.com/colunas/paisagismo-a-flor-da-pele-jardins-sensoriais-pela-arquiteta-e-urbanista-

monica-flores/ 

https://jornalvozativa.com/colunas/atividades-da-arquitetura-vao-muito-alem-de-simplesmente-criar-

edificios-defendemonica-flores-arquiteta-e-urbanista-ouro-pretana/ 

https://www.anselmosantana.com.br/2021/12/03/governo-federal-entrega-a-iniciativas-que-garantem-a-

acessibilidade-apessoas-com-deficiencia/ 

Atenciosamente, 

Mônica Flores 

Contato 31 9348-1329 ou 21 98367- 782 
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