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ITEM DE PAUTA 3.1. Plano de ação 2023 
INTERESSADO Presidência, GEPLAN, CPFI, Assessoria de Eventos 
ASSUNTO Plano de ação 2023 
 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO CAU/MG  
DCPC/MG nº 40.3.1/2022 

 

A COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO CAU/MG – CPC-CAU/MG, em reunião 
extraordinária, no dia 07 de novembro 2022, por videoconferência, 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. Dar ciência à Presidência do CAU/MG, à GEPLAN, à CPFI e à Assessoria de Eventos de que 
a CPC/MG definiu o seguinte Plano de ação para o ano de 2023: 

PLANO DE AÇÃO 2023 CPC/MG: 
 
3.2. Edital de Patrimônio Cultural 2023 (elaboração de diretrizes em fevereiro) 
3.1. Manual de orientação dos municípios (março/abril) 
3.3. Oficinas de capacitação em patrimônio cultural para órgãos de administração municipal e 
conselheiros municipais de patrimônio cultural (ao longo do ano conforme cronograma abaixo) 
3.4. Outubro urbano (a depender do tema definido pela ONU Habitat) 
3.5. Podcast (Serão 3 podcasts, um para cada módulo do evento de tombamento de patrimônio).  
 
A Conselheira Luciana Bracarense sugeriu que seja realizado um evento sobre patrimônio cultural em 
São João del Rei. A Conselheira Luciana Bracarense irá verificar com os professores da UFSJ quais 
os temas são mais relevantes para discussão. A CPC irá discutir tema e datas na próxima reunião em 
fevereiro de 2023. 
 
A CPC definiu o tema e a programação das oficinas de capacitação em patrimônio cultural para 
órgãos de administração municipal e conselheiros municipais de patrimônio cultural conforme 
cronograma abaixo. 
 
Responsável: Sérgio Ayres 
Título do evento: Tombamento e patrimônio 
Tema central – delimitação do assunto: Patrimônio Cultural 
*Outro tema não listado acima – Delimitação tema central do evento: 
Teoria e prática sobre como elaborar um processo de tombamento de um bem cultural. 
Procedimentos internos e etapas para elaborar um processo de tombamento de um bem cultural. 
Módulo I: Apresentação dos aspectos conceituais relacionados ao patrimônio cultural (O que é 
patrimônio cultural, problemas recorrentes relacionados ao processo de tombamento de bens, etc.)  
Módulo II: Apresentação dos aspectos técnicos e metodologias (levantamento histórico, descrição, 
etc.) do processo de tombamento e produtos técnicos finais a serem entregues. 
Módulo III: Apresentação dos aspectos jurídicos (legislação, peça de tombamento) do processo de 
tombamento e produtos técnicos finais a serem entregues. 
Justificativa do evento: Contribuir para que as prefeituras dos municípios mineiros possam 
contratar, avaliar e fiscalizar processos de tombamento de bens culturais de maneira eficiente e 
eficaz 
Objetivo do evento: Capacitação dos municípios mineiros sobre processo de tombamento 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. 
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Metas a serem alcançadas: Participação de pelo menos 50 pessoas, entre representantes de 
municípios mineiros da regional, estudantes de arquitetura e arquitetos e urbanistas.  
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:  
Regional Juiz de Fora – programação fevereiro – execução março (Os membros da CPC irão definir a 
data exata após a aprovação do calendário de 2023 pelo Plenário) 
Regional Montes Claros – programação março – execução abril 
Regional Poços de Caldas – programação maio – execução junho 
Regional Ipatinga – programação julho – execução agosto 
Regional Uberlândia – programação agosto – execução setembro 
Sede Belo Horizonte - programação outubro – execução novembro 
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 – Coffee Break 
16:00 – 17:00 – Módulo III 
17:00 – 17:30 – Mesa redonda/encerramento.  
Local: Regionais sendo somente Belo Horizonte com transmissão ao vivo. 
Formato: Regionais – Presencial.  
Sede Belo Horizonte - Híbrido (Presencial com transmissão) 
Público estimado: Regionais - 50 pessoas presencial.  
Belo Horizonte - 50 pessoas presencial e 70 virtual.  
Estimativa de custo: Impressão da cartilha da CPC; coffee break;  
Parcerias institucionais: IEPHA (divulgação); Universidades Locais. 
Indicação de palestrantes:  
Módulo I: 
Regional Juiz de Fora (Juiz de Fora) – Marcos Olender 
Regional Montes Claros (Montes Claros) – Assessoria da CPC vai pedir indicação de palestrante para 
os(as) conselheiros (as) Mariana, Antônio Augusto, Claudia Alkimin, Sidclei.  
Regional Poços de Caldas (Varginha) – A conselheira Luciana Bracarense vai indicar o palestrante na 
próxima reunião da CPC/MG. 
Regional Ipatinga (Coronel Fabriciano) – Rogério Braga 
Regional Uberlândia (Uberlândia ou Uberaba) – A conselheira Luciana Bracarense vai indicar o 
palestrante na próxima reunião da CPC/MG. 
Sede Belo Horizonte (Belo Horizonte) – Flávio Carsalade 
Módulo II: 
Representante do IEPHA ou IPHAN 
Módulo III: 
Representante do MP, Andrea Lana ou Dr. Marcos Paulo. 
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: Regionais - auditório para 50 pessoas. Sede Belo Horizonte - auditório 
para 50 pessoas e tecnologia para transmissão ao vivo. 
 

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2022. 
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Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do 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 
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    

3 Luciana Bracarense Coimbra TITULAR X    

4 Adriane Matthes SUPLENTE X    
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