
Balanço 2015 – CEPUAS 
Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental Sustentável  



Sobre a CEPUAS/MG: 

A Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental Sustentável tem por 

propósito, entre outros, apreciar e propor medidas destinadas ao 

aperfeiçoamento da política urbana, metropolitana e ambiental 

sustentável nos âmbitos municipal e estadual. Fomentar junto aos 

órgãos governamentais e de gestão, à sociedade civil organizada, ao 

CAU/MG e ao CAU/BR, o desenvolvimento de ações relacionadas à 

política urbana, metropolitana e ambiental sustentável. Propor 

diretrizes e programas de difusão da política urbana, metropolitana e 

ambiental sustentável, assim como dos valores ambientais nas cidades, 

metrópoles e regiões mineiras. 
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Titular 

  João Antônio Valle Diniz             Suplente 
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Marilia Palhares Machado – 
Coordenadora Adjunta 
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  Claudia Marcia Freire Lage Suplente 
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Dennison Caldeira Rocha 
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  Antonio Augusto Pereira Moura Suplente 
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Mauro Santoro Campello 
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  José Lopes Esteves Suplente 
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Rose Meire Romano 

  
Titular 

  Mariella de Pádua Nogueira Betzel Lemke Suplente 

Membros: 

Assessores: Darlan Oliveira (Assessor Técnico) 

José Amador Ubaldo (Assessor Parlamentar) 



Relatório de Atividades da CEPUAS/MG em 2015: 

26 de junho de 2015: Criação da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental 

Sustentável – CEPUAS, no âmbito do CAU/MG, pela Deliberação Plenária nº 249/2015. 



Relatório de Atividades da CEPUAS/MG em 2015: 

• 28/07/2015 – Início do planejamento preliminar: 

Reunião que marcou o início das discussões acerca das atividades a serem desenvolvidas pela 
CEPUAS, na qual foi definido o plano de ações preliminar da Comissão. 

• 21/08/2015 – Consolidação do planejamento preliminar: 

Com a definição do plano de ações preliminar, iniciaram-se os contatos com demais órgãos e 
entidades para realização de ações da CEPUAS (CAU/BR, AMM, SEDRU, entre outros). 

• 28/08/2015 – Reunião CEPUAS-SEDRU: 

Apresentação sobre o Programa de Apoio ao Planejamento das Cidades; Definição das ações da 
CEPUAS junto aos “interlocutores voluntários” relativo aos Fóruns de Desenvolvimento do 
Governo de Minas Gerais. 



Relatório de Atividades da CEPUAS/MG em 2015: 

• 18/09/2015 – Preparativos para I Encontro Políticas Urbanas: 

Definições finais sobre o evento a ser realizado junto à Comissão de Política Urbana do CAU/BR 
e proposições sobre o Planejamento Orçamentário para o exercício de 2016 da CEPUAS/MG. 

• 04/11/2015 – I Encontro de Políticas Urbana: 

Realização de evento aberto ao público com palestras e debates ocorrido no IAB-MG, no qual 
foram abordados temas de fundamental relevância sobre políticas urbanas em Minas Gerais. 

• 11/11/2015 – V Conferência Metropolitana: 

Participação da CEPUAS/MG em evento aberto ao público através da realização de uma Oficina 
de Capacitação sobre Planos Diretores junto a Órgãos Públicos do Estado de Minas Gerais. 

• 03/12/2015 – Reunião Final do Exercício: 

Realização da última Reunião do exercício de 2015, com balanço final das 
atividades e consolidação do Planejamento para o exercício de 2016. 



04 DE NOVEMBRO 
Sede do IAB-MG 

A Comissão Especial de Política Urbana Ambiental 
Sustentável (CEPUAS do CAU/MG) recebeu a Comissão 
Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA do 
CAU/BR). O evento contou com as parcerias institucionais 
da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (ARMBH), do Grupo de Pesquisa em 
metodologia e História do Pensamento Econômico 
(CEDEPLAR/UFMG) e do Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais (MPMG). 

Mais informações, acesse: tinyurl.com/encontrocepuas 

• Apresentação da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 
BH, com Flávia Mourão, Diretora Geral da Agência; 

• Apresentação: Plano Metropolitano e Macrozoneamento da RMBH, com  o 
Arq. Urb. Eduardo Memória (CEDEPLAR/UFMG); 

• Palestra sobre a Lei nº11.888/2008, com a Dra. Marta Larcher promotora 
de Justiça do MPMG; 

• Reunião de alinhamento do plano de ações e aproximação entre as       
duas comissões (CEPUAS/MG e CPUA/BR). 





Cidade Administrativa 

OFICINA DE 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
Foram apresentadas na oficina as dimensões 
estruturantes do plano diretor e os 
elementos centrais em torno dos quais as 
análises e propostas de ações e organizações 
sociais e políticas, em suas diversas 
manifestações, devem se integrar para tratar 
das oportunidades 

• Apresentação Arq. Urb. Sérgio Myssior e participação Arq. Urb. Antônio Augusto  

• 15 arquivos para consulta disponibilizados no site do CAU/MG 

• Participação da Arq. Urb. Dorinha Alvarenga, com um relato prático da inserção 
das diretrizes metropolitanas (Macrozoneamento) para a revisão do Plano  
Diretor Municipal de Esmeraldas. 

Mais informações, acesse: tinyurl.com/vconferencia 

Cidade Administrativa 





Outras Atividades Desenvolvidas pelos Conselheiros da CEPUAS no âmbito das 
Políticas Públicas e Ambientais Sustentáveis: 

• Conselheiro designado pela presidente para representar o  CAU/MG  no 
acompanhamento semanal  das reuniões de coordenação do Plano Diretor de 
Montes Claros desde Julho de 2015; 

• Presidente, como representante do CAU/MG,  de Audiência Pública Setorial sobre 
Lei de Uso e ocupação do Solo de Montes Claros; 

• Representante do CAU/MG na mesa de condução da  Audiência de Mobilidade e 
de Infraestrutura Urbana de Montes Claros. 

 

Conselheiro Antônio Augusto: 

• Membro da CCdiC, Comissão de Direito da Construção da OAB, como 
representante do CAU/MG;  

• Membro da CDU, Comissão de Direito Urbanístico da OAB, também com 
representação do CAU/MG. 

•  Coordenadora da CEP, comissão de exercício profissional, representando os 
conselheiros nas decisões da comissão e fiscalização do exercício profissional; 

•  Membro do Conselho Diretor, participando das discussões e decisões sobre todos 
os assuntos do CAU/MG incluindo aqueles pertinentes à CEPUAS; 

•  Membro da CEAU, Comissão de Entidades de Arquitetura e Urbanismo. 
  

Conselheira Rose Romano: 



Plano de Ação Preliminar da CEPUAS-CAU/MG para o exercício 2016 (previsão): 

CEPUAS EM 2016 



Conforme Deliberação Plenária nº 249/2015 do CAU/MG, bem como orientações 

fornecidas pelo CAU/BR, através de sua Comissão de Política Urbana e Ambiental – 

CPUA/BR, constam como uma das principais atividades a serem desenvolvidas pelas 

comissões a análise de Projetos de Lei em tramitação no Legislativo que tratem de 

assuntos relativos aos temas de abrangência da Comissão. 

Compete à CEPUAS: “acompanhar, avaliar e manifestar-se sobre projetos de lei 

relacionados à política urbana, metropolitana e ambiental sustentável em trâmite nas 

Câmaras Municipais e na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais”.  
Deliberação Plenária nº 249/2015, CAU/MG.  

Análise Legislativa no âmbito da CEPUAS/MG 



Análise de projetos de Lei no âmbito da CEPUAS: 
• Fluxograma: 
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Fonte: Fluxograma adaptado do fluxo utilizado pela CPUA/BR e proposto aos demais CAU/UFs. 



Conselheiros 
da CEPUAS 

Discussão da 
comissão, 
deliberação e 
proposta de 
minuta. 

Revisão pelo 
Setor Jurídico 
do CAU/MG. 
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Fonte: Fluxograma adaptado do fluxo utilizado pela CPUA/BR e proposto aos demais CAU/UFs. 

Proposta de projetos de Lei no âmbito da CEPUAS: 
• Fluxograma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Projetos de Lei sugeridos para análise pela CEPUAS/MG em 2016: 

Projetos de Lei (PL) e Projetos de Emenda à Constituição (PEC) na Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais sob acompanhamento da Assessoria Parlamentar do CAU/MG: 

Para conhecer os Projetos de Lei, acesse o site do CAU/MG, aba 
Assessoria Parlamentar. 
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