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SÚMULA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 6 de outubro de 2020 HORÁRIO 09h30 às 12h00 

LOCAL Videoconferência 

 

MEMBROS 

Danilo Silva Batista Presidente do CAU/MG 

Cecília Maria Rabelo Geraldo Coordenadora da CED-CAU/MG 

Iracema Generoso de Abreu Bhering Coordenadora da CEF-CAU/MG 

Ademir Nogueira Ávila Coordenador da CEP-CAU/MG 

Douglas Paiva Costa e Silva Coordenador da COA-CAU/MG 

Rosilene Guedes Souza Coordenadora Adjunta da CPFi-CAU/MG 

 

 

 Anna Maria Louzada D. Nogueira Gerente Geral do CAU/MG 

ASSESSORIA Marina Lima Secretária do Conselho Diretor 

 

PAUTA DA REUNIÃO 

 

1. Verificação do quórum: 

  

2. 

Comunicados: 

2.1. Da Presidência. 

2.2. Da Comissão de Ética e Disciplina 

2.3. Da Comissão de Ensino e Formação 

2.4. Da Comissão de Exercício Profissional 

2.5. Da Comissão de Planejamento e Finanças. 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 130ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 21 de setembro 

de 2020. Origem: Presidência; 

 

3.2 Apreciação e manifestação sobre as alterações realizadas pela Gerência Jurídica no Edital de Patrocínio 

Modalidade Patrimônio Cultural. Protocolo SICCAU nº 1135998/2020. Origem: Presidência; 

 

3.3 Apreciação e manifestação sobre o pedido de prorrogação de prazo para a prestação de contas de 

patrocínio concedido. Edital nº 001/2019 – Modalidade ATHIS. Interessado: Instituto de Desenvolvimento e 

Sustentabilidade Sócio Cultural (IDESSC). Protocolo SICCAU nº 1182834/2020. Origem: Patrocínio; 

 

3.4 Apreciação e manifestação sobre o parecer quanto à atribuição de arquitetos e urbanistas para atividades 

relacionadas a fundações profundas. DCEF-CAU/MG Nº 138.3.7-2020. Protocolo SICCAU nº1178829/2020. 

Origem: CEF; 

 

3.5 Apreciação e manifestação sobre os procedimentos internos para o Setor de Registro Profissional do 

CAU/MG. DCEF-CAU/MG Nº 138.3.9-2020. Protocolo SICCAU nº 1178825/2020. Origem: CEF; 

 

3.6Apreciação e manifestação sobre os encaminhamentos da reunião realizada entre a equipe do CAU/MG e 

representantes do CBMMG. Origem: Presidência; 
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3.7Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional. Projeto: Bom Despacho 300 anos. 

Interessado: Fernando Humberto de Resende. Protocolo SICCAU nº 1182038/2020. Origem: Patrocínio; 

 

3.8 Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional. Projeto: Pandebuilding. Interessado: 

Molegolar. Protocolo SICCAU nº 1182081/2020. Origem: Patrocínio; 

 

3.9 Apreciação e manifestação sobre pedido de readequação da planilha orçamentária do projeto Melhoria 

Habitacional e Urbana para ocupação Fidel Castro. Interessado: Associação Esperança de um Novo Milênio. 

Edital nº 001/2019 – ATHIS. Origem: Patrocínio. 

4. Outros assuntos: 

5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: 

 

O Presidente Danilo Silva Batista deu início à reunião às 09h35, após verificar a existência de quórum. 

 

2. COMUNICADOS: 

 

 2.1. Do Presidente: 

 

2.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou que houve reunião na Assembleia 

Legislativa, sobre a questão do PPAG, na qual participaram, pelo CAU, os Conselheiros 

Ítalo Stephan e Cláudio Rocha, além da Gerente de Planejamento Estratégico. Informou 

que na mencionada reunião foi solicitado que o CAU indicasse entidades para composição 

do grupo, oportunidade em que foram indicadas as entidades que compõem o CEAU. 

Noutro momento, falou que a CPFi do CAU/MG posicionou-se de acordo com  a proposta 

do anteprojeto de resolução que trata dos procedimentos orçamentários contábeis da 

prestação de contas do CAU/BR. Sobre a questão referente à CAT-A, disse que, em função 

dos problemas ocorridos no SICCAU e, ainda, pelo fato de que alguns profissionais tiveram 

problemas em emitir o documento, perdendo, inclusive, licitações, foi elaborada Deliberação 

“ad referendum”, para possibilitar emitir o documento de forma manual. Informou que na 

Reunião Plenária Ampliada as discussões permearam a questão referente ao SICCAU, que, 

ainda, encontra-se instável. Sobre as eleições do CAU, disse que esta será realizada em 

outro ambiente virtual, a fim de que não haja maiores problemas. Solicitou incluir item de 

pauta, sobre questão referente ao Edital de ATHIS.  

 2.2 Do Comissão de Ética e Disciplina - CED: 

 

2.2.1. A Coordenadora da CED, Conselheira Cecília Maria Rabelo Geraldo, fez saber que 

o projeto do podcast não será realizado com os profissionais de arquitetura e urbanismo, 

mas sim com a filósofa Maria de Lourdes, que possui relacionamento com o CAU e com a 

arquitetura. Disse que a entrevista será gravada e disponibilizada posteriormente. Noutro 

ponto, disse que, com o retorno do trabalho presencial, o Assessor da CED enviará 

comunicado aos interessados em processos éticos sobre o retorno dos prazos processuais.  

 2.3. Do Comissão de Ensino e Formação - CEF: 

 

2.3.1. A Coordenadora da CEF, Iracema Bhering, disse que houve pedido de 

esclarecimento, por parte da CEF-CAU/MG, sobre a questão dos diplomas dos cursos de 

arquitetura em EAD (registro profissional). Por este motivo, informou que foi enviado ofício 

ao CAU/BR para solucionar a questão, podendo a Comissão, quando da resposta daquele 

Conselho Superior, elaborar resposta com mais embasamento. Disse que o tema requer 

cautela e deve ser pensado de forma razoável, a fim de se chegar a estratégias possíveis 

para lidar com a questão. A Gerente Geral, Anna Louzada, informou, a respeito do ofício 

enviado ao CAU/BR, que a questão já foi avaliada, mas que ainda não houve resposta da 

Presidência do CAU/BR.  

 2.4. Do Comissão de Exercício Profissional - CEP: 

 
2.4.1. O Coordenador da CEP, Ademir Nogueira de Ávila, disse que foram revisados 

vários procedimentos da Gerência Técnica, a fim de melhorá-los. Informou que algumas 
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solicitações de sua Comissão ao Jurídico do CAU/MG foram atendidas favoravelmente, 

ressaltando a questão referente à informação junto às Prefeituras via Lei de Acesso à 

Informação, uma vez que os poucos convênios que o CAU possuía com alguns desses 

órgãos venceram e não foram renovados. Falou que os convênios são importantes, mas 

que a Fiscalização do CAU não pode depender exclusivamente dessas informações para 

atuar. Dessa forma, informou que a CEP deliberou solicitar à Presidência que envie 

requisição de informações sobre projetos aprovados às principais prefeituras do Estado 

para que se possa munir a Fiscalização do Conselho com maior número de dados e, dessa 

forma, conseguir dar o devido andamento às rotinas de fiscalização.  

 

 2.5. Do Comissão de Planejamento e Finanças - CPFi: 

 

2.1.1. A Coordenadora Adjunta da CPFi, Rosilene Guedes Souza, fez saber que a receita 

realizada em agosto de 2019 foi de R$ 2.989.000,00 (dois milhões, novecentos e oitenta e 

nove mil reais) e que, surpreendentemente, em agosto de 2020, a receita realizada foi de 

R$ 3.195.00,00 (três milhões, cento e noventa e cinco mil reais). Dessa forma, informou que 

não houve grandes impactos na arrecadação do Conselho. Noutro momento, falou sobre a 

reunião da CATHIS, ocorrida em cinco de outubro do ano corrente, na qual foi discutida 

evento que seria realizado junto à SEDESE-MG, em novembro de 2020, mas que, em 

função da pandemia, não houve condições para mobilizar as pessoas para atendimento ao 

evento e, ainda, que as prefeituras não teriam condições de participar em razão do ano 

eleitoral e de o evento, caso ocorresse esse ano, seria de maneira virtual. Dessa forma, 

disse que o evento foi adiado, sem data definida, para o ano de 2021. Acrescentou que as 

questões referentes a esse assunto foram encaminhadas à Presidência.  

 

3. ORDEM DO DIA: 

 

Item de pauta 
3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 130ª Reunião do Conselho Diretor, 

realizada no dia 21 de setembro de 2020: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a Súmula da 130ª Reunião do 

Conselho Diretor e, sem sugestões de ajustes, a colocou em aprovação. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.1.2. Aprovar a Súmula da 130ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 

1º de setembro de 2020, com 01 (uma) abstenção da Coordenadora da CPFi-CAU/MG, 

Conselheira Rosilene Guedes. 

 

Item de pauta 

3.2 Apreciação e manifestação sobre as alterações realizadas pela Gerência 

Jurídica no Edital de Patrocínio Modalidade Patrimônio Cultural. Protocolo SICCAU 

nº 1135998/2020: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.2.1. O Presidente Danilo Silva Batista explicou que, como houve vários ajustes 

realizados pelo Jurídico do CAU/MG nos termos que constituem o Edital de Patrocínio 

Modalidade Patrimônio Cultural, trouxe o texto final para nova apreciação e manifestação 

do Conselho Diretor.  

 

3.2.2. A Coordenadora da CPC, Conselheira Marília Palhares Machado, informou que 

ficou em dúvida sobre a questão do depósito na conta destinada para os recursos do 

valor da contrapartida financeira, solicitando esclarecimentos sobre como estes se 

dariam, se de uma única vez, se à medida em que forem sendo gastos, ou apenas na 

prestação de contas. O Gerente Jurídico, Guilherme Alves Oliveira, sugeriu que seja 

estabelecido que os depósitos dos valores da contrapartida se deem em três etapas, de 

acordo com aquilo que foi definido no Plano de Trabalho. A Coordenadora da CPC, 

Conselheira Marília Palhares Machado, ponderou, assim, que o pequeno empresário 

pode ter dificuldades de seguir este modelo, sugerindo que, para estes, pudesse ser de 

acordo com a disponibilidade financeira, a fim de atrair a participação do Microempresário 

Individual. 

 

3.2.3. O Presidente Danilo Silva Batista questionou como se daria a prestação de contas 
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de contrapartida não financeira. Por sua vez, a Conselheira Marília Palhares Machado 

disse que, nestes casos, deve haver a monetização dos serviços prestados na prestação 

de contas. Sugeriu que estes termos ficassem mais claros no edital. A Coordenadora 

Adjunta da CPFi, Rosilene Guedes Souza, disse que já foi visto em outros editais que 

aqueles que doam serviços como palestras, participações, etc., prestam contas e 

recebem a doação da entidade tendo como base o valor que cobrariam pelo tipo de 

serviço prestado. Questionou como, nestes casos, estas empresas depositariam valores 

relativos a este serviço, quando também receberam a doação. O Gerente Jurídico, 

Guilherme Alves Oliveira, explicou que, se a contrapartida for financeira, ou seja, 

quando o proponente entra com o dinheiro, deve haver meios de comprovação de que, de 

fato, determinada quantia foi depositada e, na prestação de contas, há o detalhamento 

dos gastos. Dessa forma, afirmou que, documentalmente, quando da análise da 

prestação de contas isso estaria registrado na movimentação bancária. Informou que, 

para os casos de contrapartida técnica, deve haver a monetização dessa prestação de 

serviço na prestação de contas, desde que esteja dentro do montante mínimo 

estabelecido no edital. Sugeriu, ainda, que fossem estabelecidos critérios objetivos sobre 

o rol das contrapartidas técnicas constantes da Resolução do CAU/BR correspondente. A 

Conselheira Marília Palhares sugeriu colocar a explicação da hipótese de contrapartida 

técnica no item referente à prestação de contas.  

 

3.2.4. Dessa forma, foram realizadas algumas alterações no texto do edital, conforme as 

sugestões propostas nesta oportunidade, quais sejam: 

- Dispor sobre a necessidade de comprovação do valor para contrapartida técnica (não 

financeira) nas regras de prestação de contas (ver item 10.1.2 e alínea “d” do inciso IV do 

item 20.3); 

- Dispor sobre a exigência de que as “outras contrapartidas” tenham pertinência com o 

objeto e com as finalidades do edital (ver item 10.1.1); 

- Definir que a Comissão de Seleção será composta pelos membros do Conselho Diretor, 

acrescido de um membro da CPC-CAU/MG e de outro membro, do quadro de 

colaboradores do CAU/MG ou não, que tenha conhecimento na área de Tecnologia da 

Informação – TI objeto do edital. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.2.5. Aprovar as alterações realizadas pela Gerência Jurídica no Edital de Patrocínio 

Modalidade Patrimônio Cultural, com as demais sugestões propostas nesta oportunidade. 

 

3.2.6. Encaminhar à Gerência Jurídica para consolidação da sua versão final e, após, à 

Gerência Administrativa e Financeira / Assessoria de Comunicação para fins de 

publicação. 

 

Item de pauta 

3.3 Apreciação e manifestação sobre o pedido de prorrogação de prazo para a 

prestação de contas de patrocínio concedido. Edital nº 001/2019 – Modalidade 

ATHIS. Interessado: Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade Sócio Cultural 

(IDESSC). Protocolo SICCAU nº 1182834/2020: 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.3.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou o pedido de prorrogação do prazo 

da prestação de contas por parte do Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade 

Sócio Cultural – IDESSC, sob alegação de ter tido dificuldades para encontrar gráfica 

para finalizar o projeto. Contudo, ponderou que não foi apresentado prazo pela 

proponente. 

 

3.3.2. Após discussão, considerando o prestígio ao princípio da isonomia e a fim de 

garantir o mesmo prazo de prestação de contas para todos os contemplados pelo edital, 

decidiu-se prorrogar o prazo em 15 (quinze) dias. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.3.2. Aprovar a prorrogação do prazo de prestação de contas dos projetos 

contemplados pelo Edital 001/2019 – Modalidade ATHIS em 15 (quinze) dias, a partir de 

08 de outubro de 2020, a findar-se em 23 de outubro de 2020. 

 

3.3.3.. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 
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Item de pauta 

3.4 Apreciação e manifestação sobre o parecer quanto à atribuição de arquitetos e 

urbanistas para atividades relacionadas a fundações profundas. DCEF-CAU/MG Nº 

138.3.7-2020. Protocolo SICCAU nº1178829/2020. 

Origem: CEF 

Desenvolvimento 

3.4.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou que há deliberação do CAU/BR 

contrária a realização de atividades relacionadas a fundações profundas e, por este 

motivo, a questão foi encaminhada à Comissão de Ensino e Formação do CAU/MG, uma 

vez que a questão da formação/diretrizes curriculares não foi amplamente considerada. 

Explicou que a CEF discorda da deliberação do CAU/BR e, ainda, que a Comissão julga 

ser atribuição de arquitetos e urbanistas as atividades relacionadas a fundações 

profundas. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.4.2. Aprovar o encaminhamento da Deliberação da Comissão de Ensino e Formação 

DCEF-CAU/MG Nº 138.3.7-2020, de 22 de setembro de 2020, à CEF-CAU/BR, 

objetivando a reconsideração do entendimento e normativos do CAU/BR, a fim de 

permitir aos arquitetos e urbanistas a concepção de projetos e a execução de fundações 

profundas. 

 

3.4.3. Encaminhar ao Plenário do CAU/MG para apreciação e aprovação. 

 

Item de pauta 

3.5 Apreciação e manifestação sobre os procedimentos internos para o Setor de 

Registro Profissional do CAU/MG. DCEF-CAU/MG Nº 138.3.9-2020. Protocolo 

SICCAU nº 1178825/2020.  

Origem: CEF 

Desenvolvimento 

3.5.1. A Coordenadora da CEF, Conselheira Iracema Generoso de Abreu Bhering, 

apresentou os procedimentos internos para o Setor de Registro Profissional e as 

exigências do CAU/MG para a realização do registro.  

 

3.5.2. Por sua vez, o Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, 

questionou a cobrança de alguns documentos que julga desnecessários para o registro do 

profissional, a fim de desburocratizar o procedimento.  

 

3.5.3. Após discussão, decidiu-se consultar o setor jurídico sobre a exigência de 

determinados documentos para fins de registro profissional.  

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.5.4. Aprovar a Deliberação D.CEF-CAU/MG Nº 138.3.9-2020, de 22 de setembro de 

2020, que aprova os Procedimentos Internos para o Setor de Registro Profissional do 

CAU/MG, devendo, antes, a Gerência Jurídica verificar a possibilidade de dispensa da 

apresentação de documentos subsidiários. 

 

3.5.5. Encaminhar à Gerência Jurídica e, após, à Gerência Técnica e de Fiscalização 

para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.6 Apreciação e manifestação sobre os encaminhamentos da reunião realizada 

entre a equipe do CAU/MG e representantes do CBMMG 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.6.1. Tendo em vista a ausência do Vice-Presidente Paulo Henrique Silva de Souza, 

que participou da reunião, o item foi retirado de pauta e encaminhado para a 132ª 

Reunião Ordinária do Conselho Diretor, a ser realizada no dia 19 de outubro de 2020. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.6.2. Encaminhar para a 132ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, a ser realizada 

no dia 19 de outubro de 2020, e convidar o Coordenador do CEAU, arq. e urb. Antônio 

Henrique Villela, para participar das discussões. 

 

Item de pauta 
3.7 Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional. Projeto: Bom 

Despacho 300 anos. Interessado: Fernando Humberto de Resende. Protocolo 
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SICCAU nº 1182038/2020.  

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.7.1. Tendo em vista o período eleitoral, o item foi retirado de pauta e encaminhado para 

a 132ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, a ser realizada no dia 19 de outubro de 

2020. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.7.2. Encaminhar para a 132ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, a ser realizada 

no dia 19 de outubro de 2020. 

 

Item de pauta 
3.8 Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional. Projeto: 

Pandebuilding. Interessado: Molegolar. Protocolo SICCAU nº 1182081/2020.  

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.8.1. Tendo em vista o período eleitoral, o item foi retirado de pauta e encaminhado para 

a 132ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, a ser realizada no dia 19 de outubro de 

2020. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.8.2. Encaminhar para a 132ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, a ser realizada 

no dia 19 de outubro de 2020.  

 

Item de pauta 

3.9 Apreciação e manifestação sobre pedido de readequação da planilha 

orçamentária do projeto Melhoria Habitacional e Urbana para ocupação Fidel 

Castro. Interessado: Associação Esperança de um Novo Milênio. Edital nº 001/2019 

– ATHIS.  

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.9.1. O Presidente Danilo Silva Batista concedeu a palavra à Assessora de Eventos, 

Flávia Possato, que informou que o pedido de readequação da planilha orçamentária se 

deve a duas ações do projeto da Associação Esperança de um Novo Milênio que, 

inicialmente, faziam parte da contrapartida. Contudo, explicou que há saldo remanescente 

e, por este motivo, solicitaram pagar essas duas ações com este saldo, considerando que 

o projeto apresentou mais de 60% (sessenta por cento) em contrapartida, sendo que o 

edital exigia o mínimo de 20% (vinte por cento) de contrapartida. Segundo explicação da 

proponente, iriam continuar atendendo às exigências do edital e pagariam as duas ações 

com o referido saldo. Disse, ainda, que houve uma terceira ação, a qual não estava 

prevista no projeto, mas que julgaram ser muito importante, inclusive, para fins de 

sustentabilidade da comunidade da ocupação Fidel Castro. Dessa forma, solicitaram, 

também, utilizar o saldo remanescente, para pagamento desta ação, o que não infringiria 

as exigências do edital, no que se refere ao mínimo de contrapartida.  

 

3.9.2. Houve, assim, a solicitação da Associação Esperança De Um Novo Milênio de 

readequação da sua Planilha Orçamentária, a fim de: 

 

Proposta I: realizar pagamento com saldo remanescente do projeto para as atividades 

que foram propostas inicialmente, como contrapartida; 

Atividade 2: Promoção de evento: Maratona de Projeto 

Atividade 7: Realização de Curso de Bioconstrução III 

Justificativa: contrapartida do projeto ultrapassou 60% e foi além do que o edital colocava 

como mínimo (20%). 

  

Proposta II: realizar pagamento com saldo remanescente do projeto para a atividade 3: 

Maratona de Projeto II 

Justificativa: trata-se de ação que foi realizada e não estava prevista no projeto. 

 

3.9.3. Colocada em votação, a Proposta I foi aprovada, pela maioria, por 03 (três) votos 
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favoráveis dos Conselheiros Ademir Nogueira de Ávila, Patrícia Martins Jacobina Rabelo 

e Rosilene Guedes de Souza; e 02 (dois) votos contrários das Conselheiras Iracema 

Generoso de Abreu Bhering e Cecília Maria Rabelo Geraldo; 

 

3.9.4. Colocada em votação, a Proposta II foi aprovada, à unanimidade, por 05 (cinco) 

votos favoráveis dos Conselheiros Iracema Generoso de Abreu Bhering, Cecília Maria 

Rabelo Geraldo, Ademir Nogueira de Ávila, Patrícia Martins Jacobina Rabelo e Rosilene 

Guedes de Souza. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.9.5. Aprovar o pedido de readequação da Planilha Orçamentária (Propostas I e II), do 

projeto “Melhoria Habitacional e Urbana para a ocupação Fidel Castro”, da proponente 

Associação Esperança De Um Novo Milênio. 

 

3.9.6. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 

 

4. OUTROS ASSUNTOS: 

 

 Não houve. 

 

5. ENCERRAMENTO: 

 

O Presidente do CAU/MG Danilo Silva Batista encerrou a reunião às 12h30min. Esta Súmula foi redigida pela 

Secretária do Conselho Diretor do CAU/MG e, por ser a expressão da verdade, segue devidamente assinada por todos 

os presentes. Súmula aprovada na 132ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 19 de outubro de 2020. 

 

Belo Horizonte, 6 de outubro de 2020.

 

............................................................... 

Danilo Silva Batista 

Presidente do CAU/MG 

 

......................................................... 

Cecília Maria Rabelo Geraldo 

Coordenadora da CED-CAU/MG 

 

.......................................................... 

Douglas Paiva Costa e Silva 

Coordenador da COA-CAU/MG 

 

.......................................................... 

Iracema Generoso de Abreu Bhering  

Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

.......................................................... 

Ademir Nogueira Ávila 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 

.......................................................... 

Rosilene Guedes Souza 

Coordenadora Adjunta da CPFi-CAU/MG 


