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SÚMULA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 02 de março de 2021 HORÁRIO 14h00 às 18h00 

LOCAL Videoconferência 

 

MEMBROS 

Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente do CAU/MG 

Ademir Nogueira de Ávila Vice-Presidente do CAU/MG 

Cecília Maria Rabelo Geraldo Coordenadora da CED-CAU/MG 

Luciana Bracarense Coimbra Veloso Coordenadora da CEF-CAU/MG 

Fábio Almeida Vieira Coordenador da CEP-CAU/MG 

Maria Carolina Nassif de Paula   

 

 

 

 

Coordenadora Adjunta da COA-CAU/MG 

Rosilene Guedes Souza Coordenadora da CPFi-CAU/MG 

 

PAUTA DA REUNIÃO  

 

1. Verificação do quórum: 

  

2. 

Comunicados: 

2.1. Da Presidência 

2.2. Da Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação - CEF 

2.3. Da Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina – CED;  

2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional - CEP; 

2.5. Da Coordenadora Adjunta da Comissão de Organização e Administração - COA; e 

2.6. Do Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças – CPFi.  

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 
3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 139ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 23 de fevereiro 
de 2021. Origem: Presidência. 

4. Outros assuntos: 

5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 

A Presidente Maria Edwiges Sobreira Leal deu início à reunião às 14:15, após verificar a existência de quórum. 

2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Da Presidente: 

 

2.1.1. A Presidente Maria Edwiges Sobreira Leal comunicou que será encaminhada a 

Deliberação da CEF, reafirmando posição contrária ao ensino na modalidade à distância (EAD) 

para os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo. Pontuou que esse posicionamento já 

havia sido exposto no ano de 2017. Disse, também, que a deliberação e demais documentos 

serão encaminhados para conhecimento de todos os Conselheiros, a fim de ser pautada para 

discussão na próxima reunião Plenária.   

2.1.2. No que se refere ao Ofício 004/2021- CAU/BR, que requisita envio de informações 

atualizadas a respeito de eventuais solicitações de registro de egressos de cursos de arquitetura 

e urbanismo na modalidade de ensino a distância (EaD), a Presidente Maria Edwiges Sobreira 

Leal disse que o Assessor da CEF-CAU/MG informou sobre o pedido de 06 egressos. 

2.1.3. A Presidente Maria Edwiges Sobreira Leal informou sobre o pedido da CPUA para alterar 

 Ariel Luís Romani Lazzarin  Gerente Geral 

ASSESSORIA Adriana Valadares Santos Secretária Executiva 

 

 

 



 

Página 2 de 3 

 

o dia das reuniões de segunda-feira para terça-feira, visto que a Assessora está responsável por 

duas Comissões. Nesse sentido, propõe a alteração até o mês de agosto, quando o funcionário 

que assessorava a comissão, retornará da licença. Propôs, também, que a cada 2 meses seja 

realizada uma reunião em conjunto com as comissões especiais para transversalidade. Para 

questão de logística, visando a participação de alguns conselheiros nas reuniões realizadas na 

segunda e terça-feira, sugeriu alteração do horário da reunião do Conselho Diretor para 09h:30 e 

as reuniões do CEAU para o horário de 14h:00. 

2.1.4. A Presidente Maria Edwiges Sobreira Leal disse que recebeu o memorando da Gerência 

Técnica e de Fiscalização, informando que apenas uma arquiteta fiscal respondeu à solicitação 

aderindo ao aumento da carga horária para 40 horas semanais.  

  

 2.2. Da Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação - CEF:  

 

2.2.1. A Coordenadora da CEF, Conselheira Luciana Bracarense Coimbra Veloso, informou 

que a Comissão recebeu uma denúncia dos alunos de Arquitetura e Urbanismo da FUMEC, 

questionando o método que a universidade está estabelecendo as orientações do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). Nesse sentido, informou que a Comissão encaminhou uma resposta 

aos alunos, esclarecendo que não é possível interferir na autonomia de decisão da Universidade, 

visto que não há descumprimento da legislação educacional vigente.  

2.2.2. Comunicou que o Plano de Ações da CEF de 2021 será encaminhado para Presidência e 

para o Conselho Diretor.  

2.2.3. Por fim, informou que o curso de Arquitetura e Urbanismo da UninCor de Três Corações é 

o primeiro a ter uma turma formada na modalidade 100% de Ensino a Distância, porém o curso 

ainda não foi avaliado pelo MEC, então não está sendo realizada a emissão do Registro 

Profissional de alunos egressos, visto que são necessários os conceitos do Enade e CPC. O 

entrave jurídico sobre o reconhecimento de cursos na modalidade à distância está em andamento 

no CAU/BR e no CAU/RS, e aguarda-se seu desdobramento.  

   

 2.3. Da Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina - CED: 

 

2.3.1. A Coordenadora da CED, Conselheira Cecília Maria Rabelo Geraldo, informou que a 

comissão está analisando os processos e com algumas audiências de conciliação agendadas.  

2.3.2. Falou sobre a criação da Câmara de Conciliação e que foi dado início na discussão na 

última reunião Plenária. Inicialmente, a proposta era de que essa fosse uma comissão temporária, 

mas a gerência jurídica informou que não era possível. Portanto, será estudada a criação desse 

projeto.  

  

 2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional – CEP:  

 

2.4.1. O Coordenador da CEP, Conselheiro Fábio Almeida Vieira, comunicou que a Comissão 

está na rotina normal de análise dos processos. 

2.4.2. Disse que na última reunião a comissão pautou o Convênio com o Ministério Público para 

fiscalização de obras de escolas, o CREA ficará responsável por fiscalizar cerca de 90% dessas 

obras, já o CAU/MG, 10%. Informou que as arquitetas fiscais elaboraram um estudo sobre quais 

obras serão fiscalizadas.  

2.4.2. Pontou que o desenvolvimento do Plano de Ação da Comissão CEP está avançado. 

2.4.3. Comunicou que a comissão passa a utilizar da Lei de Acesso à Informação, acionando 

prefeituras para o fornecimento da listagem de obras em andamento nos municípios. Pontuou 

que, à princípio, serão estudadas as cinco cidades onde o CAU/MG tem sede e Poços de Caldas.  

2.4.4. Noutro ponto, reiterou que a atribuição de desenvolver projetos de redes de água e de 

esgoto foram retiradas do escopo de atividades passíveis de registro, após edição da Resolução 

21 do CAU/BR sobre atividades de Arquitetos e Urbanistas.   

2.4.5. Comentou sobre alguns temas pautados na reunião da comissão, dentre eles, a denúncia 

de um professor de curso de Museologia, que não houve provimento e o caso do STJ de Alagoas, 

que confirmou que projetos arquitetônicos podem ser realizados por engenheiros. O entrave 
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jurídico ainda está em andamento e aguarda-se a resolução.  

  

 2.5. Da Coordenadora Adjunta da Comissão de Organização e Administração - COA: 

 

2.5.1. A Coordenadora Adjunta da COA, Conselheira Maria Carolina Nassif de Paula, informou 

sobre o término da revisão da análise do Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), 

esse estando em acordo com as Resoluções Vigentes. A Gerência Jurídica e a Gerência 

Administrativa e Financeira ainda irão rever algumas observações feitas sobre a Deliberação, que 

posteriormente serão encaminhadas para o Plenário.  

2.5.2. A Coordenadora comunicou que a discussão sobre a regulamentação das reuniões 

remotas será pautada na próxima reunião da Comissão.    

  

 2.6. Da Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças: 

 
2.6.1. A Coordenadora da CPFi, Conselheira Rosilene Guedes Souza, ausentou-se da reunião. 

Assim, não houve comunicados. 

 

3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 139ª Reunião do Conselho Diretor, 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2021. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1.  A Presidente Maria Edwiges Sobreira Leal apresentou a Súmula da 139ª Reunião 
do Conselho Diretor e, sem sugestões de ajustes, colocou-a em aprovação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a súmula da 139ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 
23 de fevereiro de 2021. Conselheira Rosilene Guedes Souza ausente. 

 

4. OUTROS ASSUNTOS:  

 Não houve. 
 

5. ENCERRAMENTO:  
 

A Presidente Maria Edwiges Sobreira Leal encerrou a reunião às 15h50. Esta Súmula foi redigida pela Secretária 
Executiva do CAU/MG e, por ser a expressão da verdade, segue devidamente assinada por todos os presentes. Súmula 
aprovada na 141ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 16 de março de 2021. 

Belo Horizonte, 02 de março de 2021. 

 

 
Maria Edwiges Sobreira Leal 

Presidente do CAU/MG 
 
 

 
Ademir Nogueira de Ávila 

Vice-Presidente do CAU/MG 
 
 

Luciana Bracarense Coimbra Veloso 
Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

Cecília Maria Rabelo Geraldo 
Coordenadora da CED-CAU/MG 

 
 
 

Fábio Almeida Vieira 
Coordenador da CEP-CAU/MG 

 

 
 

                      Maria Carolina Nassif de Paula   

Coordenadora Adjunta da COA-CAU/MG 
 

 
Rosilene Guedes Souza 

Coordenadora da CPFi-CAU/MG 
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