
 
 
 
 
 

RELATO DE PARTICIPAÇÃO 

Referente  
32º Congresso Mineiro de Municípios – Construindo cidades do futuro – da 
Associação Mineira de Municípios – AMM – Palestra sobre Mobilidade 

Local Expominas 

Relator Sergio Myssior 

Data 07/05/2015 

 
RELATO SUSCINTO DA PARTICIPAÇÃO 
 
Trata-se do 32º Congresso Mineiro de Municípios, que neste ano tem como tema principal 
“Construindo cidades do futuro”, promovido pela Associação Mineira de Municípios – AMM e 
parceiros institucionais.  
 
O 32º Congresso Mineiro de Municípios aconteceu entre os dias 6 a 8 de Maio de 2015, no 
Expominas, em Belo Horizonte. 
 
A participação integra a 1ª Conferência Internacional e Mostra Interativa sobre Mobilidade e 
Regeneração Urbana – CIMOB_urb – a convite do Instituto AMM.  
 
O conselheiro estadual Sérgio Myssior apresentou a palestra com o tema “Mobilidade Urbana, 
Arquitetura e Urbanismo: Oportunidade para uma metrópole sustentável?”, inserindo a mobilidade no 
contexto do planejamento e da gestão urbana e reafirmando a importância do arquiteto e urbanista 
em todas as etapas. 
 
A Conferência Internacional sobre Mobilidade e Regeneração Urbana – CIMOB_urb também contou 
com a participação do jornalista Marcos de Souza, do portal Mobilize, e de profissionais portugueses 
da área acadêmica e de projetos, que apresentaram estudos de caso e palestras sobre o tema. 
 
Às 13h30 a Presidente Arq. Urb. Vera Carneiro de Araújo participou da mesa de abertura da 1ª 
Conferência Internacional e Mostra Interativa sobre Mobilidade e Regeneração Urbana – CIMOB_urb 
– a convite do Instituto AMM, representado pelo Sr. Gustavo Nassif. A mesa contou com a presença 
de uma comitiva portuguesa, dentre professores e técnicos ligados à temática da mobilidade urbana. 
Destaca-se a presença do presidente da Câmara Portuguesa de Comércio de Minas Gerais, 
Fernando Dias. 
 
 
 
CONCLUSÃO  
Existe a necessidade institucional de participação ativa do CAU/MG em eventos que tratem de 
questões afetas à arquitetura e urbanismo, transmitindo a importância e contribuição do conselho, 
mas também incorporando conteúdo técnico que possa estimular a participação de colegas, 
sensibilizar gestores e prefeituras em relação à importância da arquitetura e urbanismo e ainda 
valorizar a profissão. 
 
O Congresso Mineiro de Municípios é uma oportunidade ímpar para reafirmar a importância da 
arquitetura e urbanismo para a melhoria da qualidade de vida nas cidades e também de reforçar o 
trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Conselho. 
 

Belo Horizonte, 07 de maio de 2015. 
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