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4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados: 
  
ITEM DE PAUTA 3.1. Capacitação dos municípios conforme previsto no Plano de Ação. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

1. Definir a realização do evento de capacitação dos municípios mineiros sobre projeto 

arquitetônico de intervenção/restauração em um bem tombado. 

 

Responsável: Sérgio Ayres 
 
Título do evento: O que é projeto arquitetônico de intervenção/restauração. 
 
Tema central – delimitação do assunto: Patrimônio Cultural 
 
*Outro tema não listado acima – Delimitação tema central do evento:  
 
Teoria e prática sobre o que é um projeto arquitetônico de intervenção/restauração em um bem 
cultural. Procedimentos internos e etapas para aprovação de um projeto arquitetônico de 
intervenção/restauração em um bem cultural. 
 
Módulo I: Apresentação das correntes teóricas de intervenção no patrimônio cultural. (Leonardo 
Castriota). 
Módulo II: Apresentação das etapas e metodologias do processo de intervenção/restauração e 
produtos técnicos finais a serem entregues. (Arquitetos e Urbanistas apresentando projetos - a 
definir). 
Módulo III: Apresentação sobre o processo administrativo de aprovação de um projeto 
arquitetônico de intervenção/restauração. Problemas recorrentes relacionados ao processo de 
intervenção/restauração em bens culturais. (Andrea Lana). 
 
Justificativa do evento: Contribuir para que as prefeituras dos municípios mineiros possam 
contratar, avaliar e fiscalizar projetos e obras de intervenção/restauração de bens culturais de 
maneira eficiente e eficaz. 
 
Objetivo do evento: Capacitação dos municípios mineiros sobre projeto arquitetônico de 

SÚMULA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO CAU/MG 
1. LOCAL E DATA: 
DATA: 02/05/2022 
LOCAL: Ambiente virtual - teleconferência 
HORÁRIO: 9h30 as 11h50 
2. PARTICIPAÇÃO: 
PRESIDIDA POR  Sergio Luiz Barreto Campello Cardoso Ayres – Coordenador Da CPC-CAU/MG 
TIPO DE REUNIÃO Ordinária 
ASSESSORIA  Bethânia Ferreira da Silva 

PARTICIPANTES 
Luciana Bracarense Coimbra Coordenadora Adjunta da CPC-CAU/MG 
Ademir Nogueira de Avila Membro Titular da CPC-CAU/MG 

3. PAUTA:  
Verificação do quórum: Registra-se a presença de todos os convocados para esta reunião.  
Discussão e aprovação de Súmula: Foram aprovadas as súmulas das reuniões 32 e 33.  
Comunicados:  
Ordem do Dia: 
3.1. Edital de patrocínio na modalidade Patrimônio Cultural 2022. 
3.2. Capacitação dos municípios conforme previsto no Plano de Ação.  
Outros assuntos:   
Encerramento: A reunião foi encerrada às 11h50. 
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intervenção/restauração em um bem cultural.  
 
Elencar a proposta aos Objetivos Estratégicos do CAU/MG: Estimular o conhecimento, o uso de 
processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo. 
 
Metas a serem alcançadas: Participação de pelo menos 50 representantes de municípios mineiros.  
 
Formato do evento: Capacitação 
 
Público-alvo: Servidores de prefeituras dos municípios mineiros; membros dos Conselhos de 
Patrimônio Cultural de prefeituras dos municípios mineiros; Arquitetos e Urbanistas; estudantes de 
Arquitetura e Urbanismo.  
 
Data: 21/09/2022 ou 27/09/2022. 
 
Horário: 9:30 até 12:00. 14:00 até 17:30.  
 
Cronograma: 
9:00 as 9:30 – Credenciamento 
9:30h as 10h – Abertura 
10h as 11:30h – Módulo I 
11:30 – 12h – Debate 
12h – 14h – Pausa para almoço 
14h – 15h – Módulo II (30 minutos para cada projeto) 
15h – 15:30 – Debate sobre Módulo II 
15:30 – 16:00 – Cofee Break 
16:00 – 17:00 – Módulo III 
17:00 – 17:30 – Mesa redonda/encerramento.  
 
Local: Belo Horizonte (com transmissão ao vivo) 
 
Formato: Híbrido (Presencial com transmissão) 
 
Público estimado: 50 pessoas presencial e 70 virtual.  
 
Estimativa de custo: Impressão da cartilha da CPC; cofee break;  
 
Parcerias institucionais: IEPHA (divulgação);  
 
Indicação de palestrantes: Leonardo Castriota; Andrea Lana.   
 
Mediador do evento: Sérgio Ayres 

 
Relator do evento: Sérgio Ayres 
 
Composição mesa de abertura: Presidente CAU/MG; Coordenador da CPC; Palestrantes.    
 
Evento gratuito: Sim. 
 
Inscrição: Sim com emissão de certificado digital.  
 
Infraestrutura necessária: Auditório para 50 pessoas e tecnologia para transmissão ao vivo para o 
Youtube.  
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Sergio Luiz Barreto Campello Cardoso Ayres       ____________________________________ 
Coordenador Adjunta da CPC-CAU/MG                                                 

Luciana Bracarense Coimbra                                  ____________________________________ 
Coordenadora Adjunta da CPC-CAU/MG                                                 

Ademir Nogueira De Avila                                      ____________________________________                                 
Membro Titular da CPC-CAU/MG                                                       
                                          
Bethânia Ferreira da Silva                                      ____________________________________                               
Assessora da CPC-CAU/MG  
 
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 da Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/MG. 
 
 

____________________________________ 
Bethânia Ferreira da Silva 
Assessoria CPC - CAU/MG                                    

ENCERRAMENTO: 
   
As 11:50, tendo sido o que havia a ser tratado, os membros da CPC-CAU/MG encerraram a 33ª Reunião Ordinária da 
Comissão Especial de Patrimônio Cultura do CAU/MG. Para os devidos fins, foi lavrada esta Súmula que vai assinada pelos 
participantes da reunião e pela Assessora Bethânia Ferreira da Silva. 
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