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PROCESSO
INTERESSADO CAU/SP
ASSUNTO
Plano de Ação e Orçamento 2022 CPC 2021
DELIBERAÇÃO Nº 013/2021 – CPC-CAU/SP
A COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL – CPC - CAU/SP, reunida ordinariamente, de
forma virtual, nos termos do Despacho PRES-CAUSP nº 001/2021, no uso das
competências que lhe conferem os artigo 84 e 102-A do Regimento Interno do CAU/SP,
após análise do assunto em epígrafe,e
Considerando o inciso X do artigo 91 do Regimento Interno do CAU/SP que dispõe que
cabe as Comissões Ordinárias ou Especiais do CAU/SP elaborar e deliberar sobre os
planos de ação e orçamento e os planos de trabalho da comissão, e suas alterações,
observando o Planejamento Estratégico do CAU/SP e as diretrizes estabelecidas;
Considerando o inciso IX do artigo 102 – A do Regimento Interno do CAU/SP que dispõe
que cabe a Comissão De Patrimônio Cultural propor ações de promoção e fomento na área
de preservação do patrimônio cultural;
Considerando o inciso V do artigo 107 do Regimento Interno do CAU/SP que dispõe que
cabe aos Coordenadores das Comissões Ordinárias ou Especiais apresentar ao Conselho
Diretor, ou na falta desse, ao Plenário, os planos de ação e orçamento, e os planos de
trabalho da comissão, incluindo objetivos, ações, metas, cronograma de execução e
calendário de reuniões e suas alterações;e
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à
Presidência do CAU/SP, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno
do CAU/(UF ou BR).
DELIBERA:
1 – Pela aprovação da proposta de Plano de Ação e Orçamento 2022 da Comissão De
Patrimônio Cultural, nos termos do anexo, e seu encaminhamento para a Coordenação de
Planejamento Orçamentário e Plano de Ação do CAU/SP.
2 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SP para providências cabíveis.
Com 10 votos favoráveis dos conselheiros:Vanessa Gayego Bello Figueiredo, Flavia
Taliberti Pereto, Bruna Beatriz Nascimento Fregonezi, Cassia Regina Carvalho de Magaldi,
Tatiana de Souza Gaspar, Lais Silva Amorim, Airlana Fernandes Silva Polzatto, Jose Renato
Soibelmann Melhem, Maria Alice Gaiotto e Maira de Camargo Barros.

São Paulo-SP, 16 de setembro de 2021.
Considerando o estabelecido no Despacho PRES-CAUSP nº 001/2021, que regulamentou
emergencialmente as reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SP, atesto a
veracidade e a autenticidade das informações prestadas.
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Projeto

Objetivo

Resultado esperado

II Encontro sobre Arquitetura,
Comemorar o dia do patrimônio cultural, debater temas
Urbanismo e Patrimônio Cultural urgentes, polêmicos, emergentes, relacionados à prática 3 mesas de debates e a premiação do Boas práticas.
do CAU SP
profissional e ás politicas publicas de patrimônio.
Edital anual para reconhecer, divulgar e valorizar boas
Boas Práticas de Preservação do
práticas dos profissionais e do ensino de arquitetura e
Patrimônio Cultural
urbanismo para o patrimônio cultural.

PAT Cultural - Programa de
Assistência Técnica do
Patrimônio Cultural

Preservar, valorizar e incentivar o uso do patrimônio
cultural, e atender a comunidade de baixa renda.
Fomentando e valorizando a atuação do profissional
arquiteto e urbanista na área do patrimônio cultural.

Concurso de Projeto urbano em Debater por meio de concursos públicos de Ideias ou
Paisagens significativas do
Estudos Preliminares, a prática de projetos urbanos em
Patrimônio Cultural Paulista.
áreas urbanas especiais de interesse cultural.
Estimular na estrutura curricular das universidades a
abordagem do patrimônio cultural como matéria que
Pesquisa sobre Ensino de
engloba história, teoria, projeto arquitetônico,
Patrimônio Cultural
urbanístico e da paisagem, técnicas construtivas e
planejamento urbano e regionaL.
Dar visibilidade e valorizar a produção dos profissionais
Publicação da Série Arquitetura
arquitetos e urbanistas, com obras de valor cultural em
e Patrimônio Paulista
todos estado de São Paulo.
Formação Continuada para
Estimular a qualificação do profissional arquiteto e
Profissionais do Patrimônio
urbanista para atuação no patrimônio cultural nas
Cultural
diversas áreas
Estimular prefeituras a estruturar ou reestruturar a
politica de preservação cultural, a implantar conselhos
Fomento às Políticas Municipais
deliberativos, a constituir equipe técnica especializada
de Preservação Cultura
com presença de profissional arquiteto e urbanista, a
aplicar instrumentos de reconhecimento e gestão.
Campanhas publicitárias de
Valorização do Patrimônio
Cultural nas Regionais do
CAU/SP

publicação de 1 Edital por ano

publicação de 1 Edital por ano

publicação de 1 Edital por ano e debate público sobre o
tema do concurso

Contribuir para qualificar e atualizar docentes e
estudantes.

Publicação de 3 livros até dezembro de 2022. Evento de
lançamento dos livros em dezembro
Publicação do Guia de Orientação ao projeto de restauro
e conservação e à aprovação nos órgãos de preservação
cultural (e-book

Elaboração do MOP-PC Manual de Orientação às Políticas
Municipais de Preservação Cultural

Promover a valorização do patrimônio cultural e da boa Selecionar 11 patrimônios em cada regional do CAU e
arquitetura, urbanismo e paisagismo, da diversidade
produzir 11 vídeos e 11 e-books com o material
tipológica, nas diversas regiões do Estado de SP
selecionado

