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ITEM DE PAUTA 
3.1. Visita técnica e discussão de providências a serem tomadas sobre o 
acervo do CAU/MG 

INTERESSADO Presidência, Gerência Geral 
ASSUNTO Solicita agendamento de reunião e outras providências  
 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO CAU/MG  
DCPC/MG nº 38.3.1/2022 

 

A COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO CAU/MG – CPC-CAU/MG, em reunião 
extraordinária, no dia 21 de setembro de 2022, realizada na sede do CAU/MG, no exercício das 
competências e prerrogativas que trata o art. 97 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação 
Plenária nº 0085.6.5/2018, do CAU/MG e homologado pela Deliberação Plenária nº DPABR Nº 0087-
11/2019, do CAU/BR, e a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e: 

Considerando o art. 92 do Regimento Interno do CAU/MG; 

Considerando o art. 99-B do Regimento Interno do CAU/MG; 

 
DELIBERA: 
 

1. Solicitar à Presidência do CAU/MG que entre em contato com a Arquiteta e Urbanista Vera 
Carneiro convidando-a para participar de uma reunião com a CPC para falar sobre o arquivo 
que o CREA/MG passou para o CAU/MG em 2012. A reunião poderá ser presencial ou virtual 
conforme a preferência da convidada. Caso a convidada opte por reunião presencial, a CPC 
sugere que a data seja no dia 26/10, após a reunião plenária do CAU/MG. Caso a convidada 
opte por reunião virtual, ela poderá escolher a data que for conveniente para ela, desde que 
agendado com pelo menos uma semana de antecedência para haver tempo hábil de 
confirmar presença de pelo menos 3 conselheiros.  

2. Solicitar à administração do CAU/MG que sejam tomadas providências para começar a 
organizar o arquivo existente através da contratação de uma empresa terceirizada. Verificar a 
possibilidade de contratação de um arquivista no corpo técnico do CAU/MG para acompanhar 
os processos de arquivamento. 

 
Belo Horizonte, 21 de setembro de 2022. 

 

 
 
Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG, atesto a veracidade e a autenticidade 
das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento em reunião presencial 
e com a anuência dos membros da Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/MG. 
 
 
 

____________________________________ 
Bethânia Ferreira da Silva 
Assessora CPC - CAU/MG 

Conselheiros Estaduais 

Votação 
Sim       
(a 

favor) 

Não 
(contra) 

Abstenção Assinatura 

1 
Sergio Luiz Barreto Campello 
Cardoso Ayres 

TITULAR 
X    

2 Ademir Nogueira de Avila TITULAR X    

4 Fernanda Camargo SUPLENTE X    
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