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SÚMULA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 6 de abril 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 

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. Da Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças – CPFi. 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 141ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 16 de março de 
2021. Origem: Presidência.   
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre o  PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do CAU/MG -
Protocolo 1264935: Origem Presidência. 
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o pedido de prorrogação do prazo para prestação de contas patrocinado 
Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade Sócio Cultural – IDESSC- Edital 001/2019 – ATHIS-  Origem: 
Patrocínio. 

 

3.4.Apreciação e manifestação sobre o apoio ao Projeto de Lei de Inspeção Predial na Cidade de Uberaba : 

Origem CEP. 

4. Outros assuntos: 

5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 

 Ariel Luís Romani Lazzarin  Gerente Geral 

ASSESSORIA Adriana Valadares Santos Secretária Executiva 

 

 

 
 Guilherme Alves Ferreira e Oliveira Gerente Jurídico 

 Darlan Gonçalves de Oliveira Arquiteto Analista 

 

 

 

CONVIDADOS Frederico Huebra Gestor Secretaria 



 

Página 2 de 5 

 

A Presidente Maria Edwiges Sobreira Leal deu início à reunião às 09:45, após verificar a existência de quórum. 

 

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 os itens 3.3., referente à análise do pedido de prorrogação de prazo para 

prestação de contas do Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade Sócio Cultural - Edital 

001/2019 – ATHIS e 3.4., sobre apoio ao projeto de lei de inspeção predial do município de 

Uberaba, o que foi aprovado pelos presentes.  

2.1.2. Informou que recebeu uma carta, na qual havia a solicitação para que o CAU/MG 

registrasse os egressos de cursos de Arquitetura e Urbanismo ministrados na modalidade de 

Ensino à Distância (EaD). Disse que a coordenadora da CEF irá informar sobre o posicionamento 

atual do CAU/BR, quando dos comunicados daquela comissão.  

2.1.3. A presidente disse que a solicitação da CED-CAUMG sobre a proposta para criação da  

Câmara de Mediação e Conciliação, foi enviada para apreciação do CAU/BR em junho de 2020 e 

que o processo teve sua última tramitação em 23 de março de 2021, quando a matéria foi 

enviada para apreciação da COA-CAU/BR. 

2.1.4. Relatou sobre os ofícios recebidos do CAU/BR:1) ofício circular 014, no qual solicita 

colaborações acerca do anteprojeto de resolução para inclusão do Fórum de Presidentes dos 

CAU/UFs como órgão colegiado, no Regimento Geral do CAU. Explicou os pormenores do Fórum 

de Presidentes e solicitou que os conselheiros se manifestassem sobre o tema, respondendo o 

formulário enviado para esse fim. 2) ofício circular 018, que solicita publicação das atas de eleição 

de presidente e alteração na composição das comissões, explicando que o CAU/MG já havia 

realizado tais procedimentos. 3) ofício circular 019, a respeito da declaração suspeição e 

impedimento em processo ético. Passou a palavra ao gerente geral, Ariel Lazzarin, que explicou 

que há a solicitação para que tais declarações de suspeição e impedimento sejam registradas e 

que o tema já foi encaminhado à CED para análise e considerações. 

2.1.5. Comunicou a ocorrência de reunião plenária extraordinária do CAU/BR, a qual provocou o 

envio de ofício circular 022 daquele Conselho, o qual informa sobre as questões referentes às 

solicitações de descontos para anuidade Pessoa Jurídica- PJ e os encaminhamentos que 

deverão ser dados no CAU/MG. Dessa forma, encaminhou a matéria à CPFi, para que deliberem 

sobre o tema . A conselheira Rosilene Guedes informou que o assunto será tratado em reunião 

extraordinária da CPFi.  

2.1.6. Falou sobre evento a ser realizado pelo Conselho Regional de Administração – CRA, que 

promoverá o Fórum de Gestão Pública, explicando os detalhes deste, inclusive sobre a 

solicitação de cota de patrocínio. Após a manifestação dos presentes foi definido que, pelo curto 

prazo estipulado para análise da questão, será enviado ofício àquele Conselho agradecendo o 

convite e se colocando à disposição para o desenvolvimento de ações interinstitucionais 

conjuntas. 

 2.2. Da Comissão de Ensino e Formação- CEF: 

 

2.2.1. A coordenadora da CEF, Luciana Bracarense Coimbra Veloso, informou sobre a 

ocorrência de reunião entre a CEF-CAU/BR e as CEF/UFs, julgando ter sido o evento bastante 

produtivo, uma vez que temas importantes, como a questão do ensino à distância (EaD), foram 

abordados e elucidados. Sobre a questão do EaD, fez saber que mantiveram o posicionamento 

de aguardar decisão judicial uníssona, pelo fato de haver inconsistências jurídicas sobre a 

matéria. Falou sobre a importância de fala do coordenador da CEF-CAU/RS, pelo fato daquele 

Conselho ter se adiantado juridicamente às solicitações de registro desses egressos. Informou 

que vários estados estão lidando com a situação de solicitação de registro de egressos de cursos 

na modalidade EaD e que têm se posicionado da mesma forma como o CAU/MG vem tratando a 

questão, ou seja, aguardando o registro desses cursos no SICCAU e, principalmente, a solução 

das inconsistências jurídicas. Disse que o coordenador da CEF-CAU/BR se mostrou preocupado 

com as solicitações desses registros, já que há 56 cursos no formato EaD no país e, ainda, que, 
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dentro de quatro anos, haverá 25 mil egressos de cursos de Arquitetura e Urbanismo ministrados 

nessa modalidade de ensino. Dessa forma, explicou que o CAU/BR orientou que sejam 

elaborados argumentos densos em relação ao tema, ao invés de dar prosseguimento aos 

debates sobre a qualidade de ensino desses cursos. Informou que o CAU/RS se colocou à 

disposição, através de seu setor jurídico, para trocar experiências sobre o tema. Disse, também, 

que é preciso ter diálogo com outros conselhos de classes profissionais, para saber como estão 

tratando a questão do EaD com o MEC, a fim de se adquirir conhecimento aprofundado sobre a 

questão. Falou sobre as outras questões debatidas na reunião, como a progressão continuada, a 

internacionalização do profissional e sobre as residências, esta, inclusive, como uma das medidas 

que podem ser sugeridas em relação ao EaD. Falou que o CAU/BR está desenvolvendo medidas, 

em consonância com o Plano dos 100 dias, a fim de criar uma maior aproximação entre os 

coordenadores de curso e o próprio Conselho. Fez saber que o CAU/BR apresentou o Projeto 

CAU Educa, que visa trabalhar a questão do urbanismo dentro das escolas de ensino 

fundamental, levando a discussão sobre a cidade a outros níveis e, também, o Projeto Lelé, que 

será aplicado aos moldes do Projeto Rondon, inserindo os estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo, durante um ano, em cidades com até quinze mil habitantes, para que desenvolvam 

projetos naquela localidade. Disse que o CAU/BR orientou, antes do envio de resposta às 

solicitações de registro de egressos de cursos de Arquitetura e Urbanismo ministrados na 

modalidade de Ensino à Distância (EaD), enviar a informação, para dar conhecimento àquele 

Conselho sobre a situação dos CAU/UFs, além de manter o posicionamento de aguardar o 

desenvolvimento da questão jurídica. Noutro momento, falou sobre as solicitações de revalidação 

de diplomas do exterior, informando que, pelo fato de não estar havendo nenhuma 

complementação do profissional que justifique a revalidação, enviaram consulta ao CAU/BR 

sobre a questão. O arquiteto analista, Darlan de Oliveira, fez saber que, em relação aos 

procedimentos a serem adotados nas respostas às solicitações de egressos de cursos de 

Arquitetura e Urbanismo ministrados na modalidade de Ensino à Distância, sugere a elaboração 

de uma minuta de resposta padrão e o envio ao CAU/BR para análise e manifestação. Assim, o 

corpo técnico do CAU/MG terá segurança em responder às solicitações. 

 

 2.3. Da Comissão de Ética e Disciplina- CED: 

 

2.3.1. A coordenadora da CED, Cecília Maria Rabelo Geraldo, informou que a comissão está 

realizando os trabalhos de rotina e com algumas agendas de audiências de Instrução de 

processos ético-disciplinares. 

 2.4. Da Comissão de Exercício Profissional: 

 
2.4.1. O coordenador da CEP, Fábio Almeida Vieira, disse que a comissão está realizando os 

trabalhos de rotina. 

 2.5. Da Comissão Organização e Administração- COA: 

 

2.3.1. A coordenadora da COA, Elaine Saraiva Calderari, falou que a comissão trabalhou com 

as modificações de funções e cargos relativas as alterações de pessoal no CAU/MG. Disse que 

estão elaborando regimento interno para a regulação das videoconferências, com algumas 

recomendações sobre o formato das reuniões. Informou, ainda, sobre o desenvolvimento dos 

podcasts da comissão, a fim de divulgar as ações desta para os profissionais.  

 2.6. Da Comissão de Planejamento e Finanças - CPFi: 

 

2.6.1. A coordenadora da CPFi, Rosilene Guedes Souza, informou que foi discutida a questão 

do Plano de Saúde dos funcionários, uma vez que houve questionamento sobre o tema, e que foi 

encaminhada consulta ao setor jurídico do CAU/MG, perguntando se o plano de saúde poderia 

ser feito pelo Conselho, para os funcionários, através de convênio com operadora. Sugeriu que o 

assunto fosse discutido em reunião futura.  

 

3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 141ª Reunião do Conselho Diretor, 
realizada no dia 16 de março de 2021. 
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Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1.  A Presidente Maria Edwiges Sobreira Leal apresentou a Súmula da 141ª Reunião 
do Conselho Diretor e, sem sugestões de ajustes, colocou-a em aprovação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a súmula da 141ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 
16 de março de 2021. Conselheira Rosilene Guedes Souza ausente. 

 

Item de pauta 
3.2. Apreciação e manifestação sobre o  PCCR – Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração do CAU/MG -Protocolo 1264935:  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.2.1. A Presidente concedeu a palavra à Coordenadora da COA, Elaine Saraiva 

Calderari que apresentou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR do 

CAU/MG, informando sobre alguns ajustes propostos pela COA em relação à minuta 

apresentada pelo Grupo de Trabalho criado para tratar desse assunto. Após breve 

discussão sobre as sugestões da COA-CAU/MG e ajustes na redação do artigo nº 72 

do PCCR e, a presidente colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2. Aprovar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR do CAU/MG. 

3.2.3. Encaminhar ao Plenário do CAU/MG para as providências cabíveis. 
 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o pedido de prorrogação do prazo para 
prestação de contas patrocinado Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade 
Sócio Cultural – IDESSC- Edital 001/2019 – ATHIS. 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.3.1. A Presidente apresentou o pedido de prorrogação de prazo para prestação de 

contas do patrocinado Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade Sócio Cultural – 

IDESSC, referente ao Edital nº 001/2021 – ATHIS. Sem haver maiores discussões, a 

presidente colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

    
   3.3.2. Aprovar a prorrogação do prazo para a prestação de contas do projeto “Casa da 
   Comunidade:  construindo a Assistência Técnica para Habitação de interesse social em 
    Nova Lima-MG” do IDESSC, até a data de 22 de abril de 2021; 
 
   3.3.3. Encaminhar para o setor de Patrocínio para devidas providências 

 

 

Item de pauta 

3.4.Apreciação e manifestação sobre o apoio ao Projeto de Lei de Inspeção Predial 

na Cidade de Uberaba. 

 

Origem: CEP 

Desenvolvimento 

3.4.1. A presidente apresentou a solicitação da CEP, encaminhada por meio da 

Deliberação  nº 174.5.1/2021, que manifestou apoio ao projeto de Lei de Inspeção 

Predial, que dispõe sobre a obrigatoriedade de vistoria técnica de inspeção predial 

para a manutenção preventiva e periódica das edificações e equipamentos públicos ou 

privados no âmbito do Município de Uberaba. Após breve discussão, a presidente 

colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2.  Aprovar a manifestação de apoio ao projeto de Lei Municipal de Uberaba. 

3.4.3. Encaminhar, após a revisão, o ofício com o referido manifesto à Câmara Municipal 

de Uberaba e ao IEATM. 

 

4. OUTROS ASSUNTOS:  

  Não houve. 

 

5. ENCERRAMENTO:  
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A Presidente Maria Edwiges Sobreira Leal encerrou a reunião às 13h05. Esta Súmula foi redigida pela Secretaria do 
CAU/MG e, por ser a expressão da verdade, segue devidamente assinada por todos os presentes. Súmula aprovada na 
143ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 16 de abril de 2021. 

 

Belo Horizonte, 06 de abril  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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