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4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados: 
  
  

ITEM DE PAUTA 3.1 AVALIAÇÃO da GESTÃO 2015/2017; 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A conselheira Marília informa que a proposta de reunião para avaliação da Gestão foi aprovada na 
Plenária de outubro. Em seguida os conselheiros debateram sobre a estrutura do evento e realizaram a 
seguinte proposta a ser encaminhada para análise dos demais conselheiros em Plenária: 
Data: 13/12 – quarta-feira 
9:30 às 12:30 – Mapa Estratégico e o Funcionamento das Comissões do CAU/MG.  
Apresentação pelos Assessores e Coordenadores. Debate entre os integrantes 
12:30 às 14:00– Almoço  
14:00 às 17:00 – Oportunidades de Melhorias para o CAU/MG – Passado, Presente e Futuro 
Local: Casa FIAT, espaço já reservado pelo CAU/MG 
Público alvo: na parte da manhã os novos conselheiros, aproveitando seu deslocamento para a 
diplomação que ocorrerá no dia 12/12/17; na parte da tarde, os conselheiros (titulares e suplentes) da 
atual gestão e os recém diplomados; 

  

SÚMULA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
SUSTENTÁVEL  

1. LOCAL E DATA: 

DATA: 09/11/2017 

LOCAL: SEDE CAU/MG 

HORÁRIO: 9:30H – 12:30H 

  

2. PARTICIPAÇÃO: 

PRESIDIDA POR  Sérgio Myssior 

TIPO DE REUNIÃO Ordinária 

ASSESSORIA  Pedro Schultz Fonseca Baptista 

PARTICIPANTES 

Marilia Palhares Machado                                   Membro da CEPUAS-CAU/MG 

Claudio de Melo Rocha                                         Membro da CEPUAS-CAU/MG 

José Lopes Esteves Membro da CEPUAS-CAU/MG 

  

3. PAUTA: 
  

Verificação do quórum: Verificado o quórum com a presença da maioria dos membros da CEPUAS-CAU/MG, foi dado início 
aos trabalhos.  
  
Discussão e aprovação de Ata: Não houve aprovação de ata ou súmula.   
 

Comunicados: Não houve comunicados.  
 

Ordem do Dia: 
3.1 AVALIAÇÃO da GESTÃO 2015/2017; 
 
3.2 Definição de indicadores estratégicos conforme solicitado pelo Gerente Geral e no memorando 15/2017 
GERFIS; 

 

Outros assuntos: Fechamento do material do Debate: Arquitetura e Legislação que ocorreu em 2016 
 

Encerramento: A reunião foi encerrada às 12:30h. 
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ITEM DE PAUTA 
3.2 Definição de indicadores estratégicos conforme solicitado pelo Gerente Geral e no memorando 
15/2017 GERFIS; 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
A - Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados) 
Público (território): Regiões Metropolitanas (BH e VA) e as cidades onde o CAU/MG possui Escritórios 
Descentralizados 
Ações: Oficiar e realizar visitas institucionais às prefeituras indicadas para esclarecer a demanda e 
apresentar o CAU/MG e a profissão;  
B - Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados) 
Já foi demandado ao CAU/BR que disponibilize esse dado pelo MUNIC do IBGE no IGEO. 
C - Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados) 
Já foi demandado ao CAU/BR que disponibilize esse dado pelo MUNIC do IBGE no IGEO. 
D – Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e 
Urbanismo (Estados) 
Ações: Acompanhamento dos Projetos de Lei que tratam do exercício profissional da Arquitetura e 
Urbanismo na Assembleia Legislativa para elaboração de debates e sugestões promovidas pelo 
CAU/MG. 
E - Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados) 
Já foi demandado ao CAU/BR que disponibilize esse dado pelo MUNIC do IBGE no IGEO. 
F - Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (Estados) 
Ações: Campanha sobre a Modalidade de Licitação do Concurso e parceria com o CEAU nesta iniciativa. 
G – Redução de projetos tipo replicáveis para o país/estado/município (Estados) 
Ações: Campanha sobre quais tipos de projetos poderiam ser realizados como replicáveis, focando na 
qualidade da ocupação e formas de condução mais inclusivas do desenvolvimento das propostas. 
Campanha contra a banalização da Arquitetura e Urbanismo, que utiliza de projetos tipo e não inclui as 
peculiaridades locais/regionais. 
Foram incluídas algumas sugestões de modificação no documento (em vermelho):  
  

Responsável Frequência Indicador Descrição Fórmula de cálculo  
 

GERTEC / CPFi 

/ CEPUAS

Σ dos orçamentos dos municípios do Estado

destinados à políticas públicas de planejamento e

gestão do território

----------------------------------------------------------------x 100

totais dos orçamentos gerais  dos municípios do Estado

Mede o quanto, em média, os municípios em cada 

Estado estão investindo em políticas de planejamento 

urbano.

Índice de recursos 

destinados às políticas 

públicas de 

planejamento e gestão 

do território (Estados)

Anual

 
 

Obrigatoriedade de 

planos

urbanísticos para as 

cidades (Estados)

Mede se os planos diretores desenvolvidos nos 

municípios incorporam planos urbanísticos, 

comparando do total de planos diretores, quantos 

possuem planos urbanísticos.

número de planos diretores que contemplam planos

urbanísticos nos municípios do Estado

---------------------------------------------------------------- x100

número de planos diretores nos municípios do Estado

Trimestral

Anual

GERTEC / 

CEPUAS

Índice de obras públicas 

de

Arquitetura e Urbanismo

realizadas via concurso 

(Estados)

Mede o quanto das obras públicas de Arquitetura e 

Urbanismo, nos municípios, estão sendo realizadas via 

concurso.

total de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo

realizadas via concurso nos municípios do Estado

---------------------------------------------------------------- x100

total de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo

nos municípios do Estado

Trimestral 

Anual

GERFIS / CEAU 

/ CEPUAS

 

Redução de projetos tipo

replicáveis para o 

país/estado/município 

(Estados)

A intenção é medir quanto os órgãos dos municípios 

estão usando projetos tipo. A expectativa é que com o 

trabalho do CAU de estimular a produção da 

Arquitetura e Urbanismo como política de Estado, com 

o passar do tempo, percentualmente menos órgãos 

públicos usem projetos tipo.

número de projetos tipo nos municípios do Estado

---------------------------------------------------------------- x100

total de órgãos dos municípios do Estado

Trimestral 

Anual

CEPUAS / 

CEAU

 
   

OUTROS ASSUNTOS Fechamento do material do Debate: Arquitetura e Legislação que ocorreu em 2016 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A assessora deverá enviar o documento já elaborado com a contribuição dos membros da CEPUAS já 
enviadas para todos poderem verificar e o envio do material, pelos demais membros, para fechamento 
do documento sobre o Debate: Arquitetura e Legislação de 2016 deverá ser até 30 de novembro para o 
e-mail da CEPUAS;  
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ENCERRAMENTO: 

Às 13:30h, tendo sido o que havia a ser tratado, o coordenador Sergio Myssior encerrou a 25ª Reunião da Comissão 
Especial de Política Urbana e Ambiental Sustentável do CAU/MG. Para os devidos fins, foi lavrada esta Súmula que vai 
assinada pelos participantes da reunião e pelo Gerente Geral Pedro Schultz, que assessorou a reunião.  

 
Sérgio Myssior                                                       ____________________________________ 
Coordenador da CEPUAS-CAU/MG                                                  

Claudio de Melo Rocha                                         _____________________________________  
Coordenador Adjunto da CEPUAS-CAU/MG   

José Lopes Esteves                                                 ____________________________________                                 
Membro da CEPUAS-CAU/MG                                         
 
Marilia Palhares Machado                                   ____________________________________                                 

                     Membro da CEPUAS-CAU/MG                                     
 

Pedro Schultz Fonseca Baptista                           ____________________________________                                 

Gerente Geral CAU/MG                        


