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Coluna do Presidente

CAU/MG: OS PRIMEIROS DOIS ANOS DE GESTÃO

Arq. Urb. Joel Campolina, Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais 

Ao aceitar a incumbência de assumir a primeira Presidência do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Minas Gerais, o fiz ciente do enorme desafio e responsabilidade de começar do zero. 

Principalmente, em função dos mais de 7.400 votos espontâneos, cerca de 74% de toda a categoria 

dos profissionais arquitetos mineiros, que elegeram o atual corpo de Conselheiros CAU/MG. Minha 

decisão se deu, principalmente, pelo apoio recebido do colega e amigo Arq. Urb. Haroldo Pinheiro, 

na época já eleito primeiro presidente do CAU/BR, como também dos demais 39 Conselheiros 

titulares e suplentes do CAU/MG, que na primeira plenária, em 16 de dezembro de 2011, 

expressaram total apoio e confiança na estratégia de gestão profissional proposta.

Essa estratégia previu, desde o início, o quadro funcional provisório e o de livre provimento e demissão que temos até hoje. A  

adoção de salários competitivos no mercado possibilitou atrair os melhores quadros, em regimes de trabalho adequados, 

selecionados por mérito, através de empresa especializada de RH. Todos os atos normativos e ações operacionais foram sendo 

submetidos às Comissões temáticas e aprovados sucessivamente em Plenária do CAU/MG, conforme constam nas atas e 

documentos disponíveis em nosso site institucional.

Apesar dos inúmeros obstáculos que tivemos de superar, atravessamos o primeiro ano de gestão com resultados positivos, muito 

acima das expectativas iniciais. Fomos reconhecidos por unanimidade da Plenária do CAU/MG, que nos homenageou com uma 

placa significativa, que guardo com muito orgulho e renovo agradecimentos. 

Chegamos ao final do segundo ano desta gestão, novamente com resultados positivos e surpreendentes, reconhecidos por muitos 

de nossos pares internos e parceiros externos. Vale citar o aumento acima do esperado de registros de RRT's. Isso significa adesão 

e progressivo entendimento da utilidade do CAU por nossos profissionais. As ações estratégicas em diversas frentes institucionais, 

vêem conquistando respeito e admiração de gestores públicos nos âmbitos dos poderes legislativos e executivos, estaduais e 

municipais, que nos homenagearam duas vezes em 2013 com distinções relevantes. 

Destacam-se ainda: A campanha ARQUITETURA PARA TODOS, que repercutiu em outros CAU/UFs e no exterior com a acão 

similar da Ordem de Arquitetos Portugueses, que deu crédito ao pionerismo do CAU/MG. O Programa do Governo Estadual MINAS 

TERRITÓRIO DA CULTURA contou com a atuação institucional destacada dos Conselheiros, nas cidades percorridas. 

A ferramenta APP ARQUITETO PROTAGONISTA, que pode ser baixada gratuitamente para smartphone e tablet das lojas vituais 

dos sistemas operacionais Android e IOS, possibilita que cada profissional arquiteto e urbanista possa atuar em seu próprio  próprio 

benefício. Assim a tarefa de fiscalizar, de responsabilidade da equipe CAU/MG se tornará mais eficaz. O programa Arquiteto 

Empreendedor, convênio firmado com o SEBRAE estimula que estes profissionais se organizem empresarialmente. O Projeto 

Interfaces tem o  objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento de editais para contratação de serviços de arquitetura e urbanismo. 

O programa CAU Jovem está direcionado aos futuros profissionais e egressos das escolas superiores de Arquitetura e Urbanismo. 

Ações informativas e preventivas em 853 municípios de Minas Gerais; instalação de Postos Avançados CAU/MG, já em andamento 

em 05 cidades polo no interior, sendo 02 já efetivados. O Posto Avançado de atendimento na sede do IAB/MG e a ativação de uma 

Van-escritório itinerante, são outras entre muitas ações que podem ser conferidas em nosso portal.

Em 2014, seguiremos nesta gestão com o firme propósito de continuar contribuindo, apoiar e agir em consonância com as metas 

macro estabelecidas pelo CAU/BR, sem perder, entretanto, a identidade CAU/MG.

Nesse momento de prestação de contas, confraternizações e agradecimentos, desejo a todos os profissionais, familiares e 

parceiros um feliz natal e próspero ano novo. 
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