
 

Página 1 de 4 

 

SÚMULA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 16 de março de 2021 HORÁRIO 09h30 às 12h00 

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 

Elaine Saraiva Calderari 

 

 

 

 

Coordenadora 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 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 140ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 02 de março de 
2021. Origem: Presidência. 
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre o reajuste dos salários-base, funções gratificadas auxílio-alimentação e 
auxílio creche dos colaboradores do CAU/MG- exercício 2021: Origem CPFi. 
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de auxílio financeiro para a “2021 International Architecture 
Biennial Exhibition ‘Time Space Existence’”. Origem: Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas.  
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre o pedido da Pastoral Nacional do Povo da Rua – Edital 004/2020 – 
ATHIS – Origem: Patrocínio: 
 
3.5. Apreciação da pauta da 112ª Reunião Plenária Ordinária. Origem: Presidência. 
 

4. 

Outros assuntos: 

4.1. CEP: esclarecimento sobre Deliberação CEP 173.5.5. 

4.2. CPC: esclarecimento sobre Deliberação CPC 07 - Ação Patrimônio Cultural na cidade de Oliveira/MG. 

5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 

A Presidente Maria Edwiges Sobreira Leal deu início à reunião às 09:40, após verificar a existência de quórum. 

 Ariel Luís Romani Lazzarin  Gerente Geral 

ASSESSORIA Adriana Valadares Santos Secretária Executiva 

 

 

 
 Luiz Felipe Araújo Gerente Administrativo Financeiro 

 Reinaldo Antero de Jesus Júnior Contador 

 CONVIDADOS Guilherme Alves Oliveira Gerente Jurídico 

 Vitor de Castro França Arquiteto e Urbanista 
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2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Da Presidente: 

 

2.1.1. A presidente Maria Edwiges Sobreira Leal solicitou alterar a Pauta do Conselho Diretor a 

fim de se incluir o item 3.4. Análise do pedido da Pastoral Nacional do Povo da Rua – Edital 

004/2020 – ATHIS – Origem: Patrocínio, o que foi aprovado pelos presentes. 

2.1.2. A presidente informou que a pauta da reunião plenária obedecerá a estrutura definida pelo  

Regimento Interno do CAU/MG. 

2.1.3. A presidente Maria Edwiges Sobreira Leal relatou sobre os recursos oriundos do CAU/BR 

para instalação do CAU/MG em 2012. Em seguida, o gerente administrativo e financeiro, Luiz 

Felipe, apresentou um panorama geral da situação e o contador, Reinaldo Antero, relatou sobre o 

compilado de dados financeiro-orçamentários a respeito do exercício de 2012. Após amplo 

debate, a presidente solicitou verificar o estado processual da ação CREA/MG x CAU/BR 

referente aos recursos financeiros devidos por aquela autarquia (CREA/MG) quando da origem 

do sistema CAU, em especial, a verificação de existência de decisão judicial a respeito da matéria 

e, ainda, se o CAU/BR já sacou ou se já pode sacar os valores depositados. A Conselheira 

Rosilene Guedes disse que entrará em contato com o Sr. Haroldo Pinheiro, presidente do 

CAU/BR à época, para obter maiores informações e que o a Gerência Jurídica deverá entrar em 

contato com o advogado do CAU/BR, Sr. Carlos Medeiros, para equalizar as informações. 

2.1.4. A presidente informou que foram firmados convênios com operadoras de assistência à 

saúde na gestão anterior, sendo aprovadas as operadoras Valem (Unimed) e Qualicorp (Promed). 

Ressaltou que as operadoras iniciaram seus trabalhos em março e que já observaram um número 

expressivo de arquitetos e urbanistas que as procuraram em razão dos descontos oferecidos. 

Disse que o trabalho que compete ao CAU será a verificação de adimplência do profissional 

arquiteto e urbanista com o Conselho e a publicação de anúncios e promoções dessas 

operadoras.   

2.1.5. A presidente Maria Edwiges Sobreira Leal  falou sobre a proposta de alteração do quadro 

de pessoal, a qual reduzirá a remuneração do cargo de Secretaria do Plenário e do Colegiado de 

Entidades, extinguirá da função gratificada de Gestor de Atendimento e criará o emprego público 

de Coordenador de Atendimento. Por oportuno, fez saber sobre a convocação de cinco 

concursados aprovados no concurso do CAU/MG. 

2.1.6. A presidente comunicou que recebeu o Plano de Ação das Comissões CEP, COA, CEF, 

CPUA e CPC e que encaminhou para GEPLAN realizar a compilação dos dados. Disse que este 

assunto será abordado no seminário interno de conselheiros. 

2.1.7. Finalizando, comentou sobre a programação do evento UIA/ 2021 e sobre a agenda para 

os meses de março a julho/2021. 

  

 
 

 

3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 140ª Reunião do Conselho Diretor, 
realizada no dia 02 de março de 2021. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1.  A Presidente Maria Edwiges Sobreira Leal apresentou a Súmula da 140ª Reunião 
do Conselho Diretor e, sem sugestões de ajustes, colocou-a em aprovação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a súmula da 140ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 
02 de março de 2021. 

 

Item de pauta 
3.2. Apreciação e manifestação sobre o reajuste dos salários-base, funções 
gratificadas, auxílio-alimentação e auxílio creche dos colaboradores do CAU/MG - 
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exercício 2021. 

Origem: CPFi 

Desenvolvimento 

3.2.1. A Presidente Maria Edwiges Sobreira Leal falou sobre a Deliberação da 

Comissão de Planejamento e Finanças DCPFi-CAU/MG Nº 162.3.2/2021, que definiu o 

reajuste de 5,26% (cinco inteiros e vinte e seis centésimos por cento) da remuneração, 

gratificações e benefícios, excluído o Plano de Saúde, dos empregados do CAU/MG 

para o exercício de 2021, com data base em 01/01/2021, conforme definição do 

Manual dos Empregados do CAU/MG. Explicou, contudo, que o manual dos 

empregados prevê a necessidade de reajuste pelo INPC do benefício denominado 

auxílio creche. Após as considerações a Coordenadora da CPFi, Rosilene Guedes 

Souza, solicitou encaminhar este item para deliberação da Comissão. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.3. Aprovar o reajuste de 5,26% (cinco inteiros e vinte e seis centésimos por cento) 

dos salários-base, gratificações e auxílio alimentação dos empregados do CAU/MG- 

exercício 2021, com data base em 01/01/2021; 

3.2.4. Encaminhar ao Plenário para apreciação o reajuste dos salários-base, 

gratificações e auxílio alimentação dos empregados do CAU/MG . 

3.2.5.Encaminhar para análise da CPFi o reajuste de 5,44% (cinco inteiros e quarenta e 

quatro centésimos por cento), conforme índice do INPC, do auxílio creche dos 

empregados do CAU/MG- exercício 2021, com data base em 01/01/2021, conforme 

definição do Manual dos Empregados do CAU/MG.  

 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de auxílio financeiro para a 
“2021 International Architecture Biennial Exhibition ‘Time Space Existence’”. 

Origem: Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. 

Desenvolvimento 

Considerando que o CAU/MG possui critérios para a solicitação de apoio financeiro. 

Orientar à PUC para acessar o endereço eletrônico com as orientações e, caso atenda às 

exigências, preencher o respectivo formulário para ser submetido à análise das instâncias 

responsáveis.  Nesse sentido, o item foi retirado de pauta. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

Não há.  

 

Item de pauta 
3.4. Apreciação e manifestação sobre o pedido da Pastoral Nacional do Povo da 
Rua – Edital 004/2020 – ATHIS.  

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.4.1. A presidente Maria Edwiges Sobreira Leal apresentou a solicitação da 

proponente Pastoral Nacional do Povo da Rua, responsável pelo projeto Observatório 

de moradia para a população em situação de rua - Um espaço em construção frete à 

COVID -19, para utilização do saldo remanescente em conta, no valor de R$4.462,28, 

para pagamento de profissional de arquitetura e urbanismo, que acompanhará as 

etapas finais e vistoria para entrega da obra. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2. Aprovar o remanejamento da Planilha Orçamentária para o saldo remanescente 

contemplar as rubricas previstas no Plano de Trabalho; 

3.4.3. Manter o prazo para a prestação de contas do Projeto, com a postagem dos 

documentos até o dia 31 de março de 2021. 

3.4.4. Encaminhar  para o setor de Patrocínio para devidas providências. 

 

Item de pauta 3.5. Apreciação da pauta da 112ª Reunião Plenária Ordinária.  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.5.1. A Presidente Maria Edwiges Sobreira Leal apresentou a pauta da 112ª Reunião 

Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 16 de março de 2021, e solicitou a alteração da 

Ordem do Dia, a fim de alterar o  item 7.7 com a inclusão dos subitens: iii) Alterar as datas 

das reuniões do Conselho Diretor de 20/04 para 16/04, de 18/05 para 14/05 e 22/06 para 

18/06, com início das reuniões às 09:30. iv) Alterar o horário de início das reuniões das 



 

Página 4 de 4 

 

Comissões Ordinárias para 13h00 nos dias 19/04, 17/05 e 21/06.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. Aprovar a pauta da 112ª Reunião Plenária Ordinária. 

 

4. OUTROS ASSUNTOS:  

 

4.1. O Coordenador da Comissão de Exercício Profissional -CEF, Cons. Fábio Almeida 
Vieira, esclareceu sobre a Deliberação da CEP nº 173.5.5  que solicita a contratação de 
serviços de organização e processamento de banco de dados, com o intuito de 
automatizar a inserção de dados e dar mais segurança às decisões da CEP. 

 

 

4.2. Considerando a Deliberação da Comissão de Patrimônio Cultual - CPC nº 07 que 
trata sobre a ação a ser desenvolvida, em conjunto com a CEP, CPUA e CATHIS no dia 
05/04/2021, sobre o Patrimônio Cultural na cidade de Oliveira-MG. A Presidente Maria 
Edwiges Sobreira Leal concedeu a palavra ao arquiteto e urbanista Vitor de Castro, Ex-
conselheiro do CAU/MG, que fez um breve relato sobre os acontecimentos em Oliveira  
com relação ao patrimônio, confirmou disponibilidade para participar da referida reunião. 

 

 

4.3.  O Vice-presidente Ademir Nogueira Ávila solicitou a revisão da Deliberação 
Plenária nº 106.6.6.2020 que aprovou o rol de atividades profissionais privativas de 
arquitetos e urbanistas pois, no seu ponto de vista, o arquivo anexo à deliberação deveria 
contemplar as sugestões apresentadas pelo Plenário. O Gerente Geral, Ariel Lazzarin, 
informou que irá verificar com os setores envolvidos sobre o apontamento.  

 

5. ENCERRAMENTO:  
 

A Presidente Maria Edwiges Sobreira Leal encerrou a reunião às 12h35. 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 142ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 06 de abril de 2021. 

 

Belo Horizonte, 16 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 

 

 
 

                      Elaine Saraiva Calderari 

Coordenadora da COA-CAU/MG 
 

 
Rosilene Guedes Souza 

Coordenadora da CPFi-CAU/MG 
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