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Junho 2006

- Protocolada a Solicitação de Apoio 

a Projetos ao MINC – Lei Rouanet 

- MINC encaminha o processo para análise 

do IPHAN e gera um n° de Pronac: 06 5649

Abril  2008

- IPHAN aprova o projeto: com restri-

ções levantadas pela 151° reunião da CNIC 

Conselho Nacional de Incentivo e Cultura.

Maio 2008

- Despacho de aprovação do 

processo e solicitação de docu-

mentos pelo MINC à Casa Azul.

Agosto 2008

- Emissão do Comunicado de Apro-

vação de Projetos pelo MINC, nº de 

PRONAC 06-5649 e divulgação desta 

informação no Diário Oficial. 

Agosto 2008 – Agosto 2009

- prospecção junto a alguns parceiros

 

Janeiro 2009

- Reunião do Grupo Gestor 

Pauta: avaliação de 2008 e apresen-

tação do Projeto de Restauro e Revi-

talização da Praça Matriz – apre-

sentação Mauro Munhoz.

Junho 2009

- Reunião do Grupo Gestor com a 

equipe do BNDES no dia 8/06/09.

Pauta: Projeto de Restauro e Requa-

lificação da Praça Matriz

Agosto 2009

- Emissão de Carta do BNDES, formalizando 

o acolhimento do Projeto de Restauro e 

Requalificação da Praça da Matriz- Paraty.

Novembro 2009

- Formalização do BNDES referente à 

aprovação da “Concessão de colabo-

ração financeira não-reembolsável- 

Projeto Cultural Restauro e Requali-

ficação da Praça da Matriz- Paraty” 

assim como a solicitação de documentos 

para a efetivação deste processo.

Maio 2010

- aprovação e assinatura do 

contrato junto ao BNDES.

Abril 2010

Aprovação patrocínio Eletronuclear

Novembro 2010

Reunião de apresentação do projeto 

para o Prefeito Municipal José Carlos 

Porto e Secretariado Municipal – apro-

vação do cronograma de obras

Junho 2011

Reunião de apresentação do projeto 

para o Prefeito Municipal José Carlos 

Porto e Secretariado Municipal 

Agosto 2011

- Início das obras

- Reuniões da comissão de 

trabalho representativa 

- Reuniões com o IPHAN

- Reuniões com a Associação de Enge-

nheiros e Arquitetos de Paraty

- Reuniões SEDUMA

histórico do 
processo



prefeitura

MinCIPHAN

restauro e 
requalificação 
praça da matriz

aprovação 
do projeto



processo de 
construção 
do projeto

1. pesquisa histórica

 
2. entrevista com 
antigos moradores

3. diálogo com as instituições

 
4. estudo e levantamento 
arqueológico
 
5. consultoria de 
acessibilidade

6. reuniões com a comissão 
de trabalho representativa



Projeto de 
restauro e 
requalificação 
da Praça da 
Matriz 2011



o projeto - novos bancos com encosto
- resgate de aspectos do projeto original da década de 1920
- manutenção de elementos atuais da praça
- aumento das áreas permeáveis e das condições de drenagem
- plantio de novas árvores, mais sombra e conforto



- acessibilidade
- aumento dos espaços livres, passeio mais generoso
- valorização das manifestações culturais e tradições locais



implantação



implantação



elevação leste

elevação oeste



elevação sul

elevação norte



bancos



bancos



cursos  
de capacitação

- ciclo de palestras e debates sobre 
identidade e patrimônio cultural 

- educação patrimonial 

- leitura e interpretação de desenhos e 
plantas

- mobiliário urbano

- carpintaria








