
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Cerimônia de Premiação de Boas Práticas Urbanas – Solenidade de Entrega 

Local Sede do CAU/MG para transmissão ao vivo no Youtube 

Data/ Horário 04 de maio de 2022 às 19:00h 

Relator Maria Edwiges Sobreira Leal 

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 
    O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, por intermédio de sua Comissão de Política Urbana 

e Ambiental – CPUA/CAU/MG, promoveu, no dia 04 de maio de 2022, a “Premiação de boas práticas urbanas: ambiental, 

saneamento e social”, que teve por objetivo eleger no máximo nove obras dentre as três categorias supracitadas. O intuito do 

projeto foi proporcionar a valorização da arquitetura e do urbanismo mineiro por meio de políticas urbanas e ambientais, 

incentivando ações focadas no desenvolvimento sustentável, em especial o ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, 

que visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, bem como reconhecer 

a utilização de processos inovadores e a disseminação de boas práticas em arquitetura e urbanismo. 

     Classificação das propostas habilitadas do concurso: categoria ambiental, o 1º lugar foi destinado a Silva Senra, cujo 

trabalho abordou questões relativas as “Praças de Juiz de Fora”. O 2º lugar foi atribuído a Rejane Magiag Loura, a qual 

retratou sobre “Sistemas agroecológicos: unidades produtivas da agricultura urbana coletiva/comunitária (U-AU-CL) de Belo 

Horizonte” Já a 3ª colocação foi concedida a Ana Paula de Oliveira Freitas com a proposta de “Promoção de melhorias da 

mobilidade a pé com foco no público infanto-juvenil”. Na categoria saneamento não ocorreu premiação, visto que não houve 

trabalho selecionado com nota suficiente para essa classificação. Na categoria social, o 1º lugar foi conferido as Arquitetas 

Nômades LTDA com o projeto intitulado de “Ecopias Covid-19”. O 2º lugar foi dedicado a Daniel Felipe Rodrigues Pereira, o 

qual retratou sobre o “Web Sistema Híbrido Urbcidades”. Já a 3ª colocação foi destinada a Angela C. Marques Cardoso, cuja 

obra apresentou “Oficinas para a troca de saberes, de convivência, em torno do uso da terra”. 

 

 
CONCLUSÃO: 
 

    A iniciativa que teve o objetivo de reconhecer, incentivar e divulgar as boas práticas, ações e projetos que contribuem para 

a harmonia ambiental, urbana e social, a fim de tornar as cidades mais sustentáveis. 
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