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SÚMULA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 4 de maio de 2021 HORÁRIO 09h30 às 12h00 

LOCAL Videoconferência 

 

MEMBROS 

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;  

2.6. Da Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças - CPFi. 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1.  Apreciação e aprovação da Súmula da 143ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 16 de 
abril de 2021. Origem: Presidência.   
 
3.2. Homologação da aprovação ad referendum do Conselho Diretor -  Pedido de apoio institucional - 
projeto: Workshop online - Como as tendências afetam seu negócio e podem transformar a sua empresa. 
Proponente: SEBRAE-Juiz de Fora. Origem: Presidência. 
 
3.3.  Apreciação e manifestação sobre a Proposta de Chamamento Público de Patrocínio para premiação 
de boas práticas na Arquitetura e Urbanismo no campo da política urbana e ambiental – SICCAU nº 1295758. 
Origem: CPUA. 
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre a prorrogação do prazo da guarda e responsabilidade dos bens 
remanescentes dos proponentes do Edital de Chamamento Público de Patrocínio do CAU/MG nº 004/2020  – 
Modalidade ATHIS - SICCAU nº 1298726. Origem: Presidência. 
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre o reajuste do auxílio creche dos colaboradores do CAU/MG- 
exercício 2021 - SICCAU 1299517. Origem: CPFi. 
 
3.6. Apreciação e manifestação sobre a eventual suspensão das análises das solicitações de desconto de 
anuidade de pessoa jurídica por tempo determinado, até possível manifestação do CAU/BR, sobre o 
encaminhamento da manifestação do CAU/MG. Origem: Presidência. 
 
 
3.7. Apreciação e manifestação sobre as contribuições propositivas para aprimoramento do processo 
eleitoral - SICCAU nº 1284665. Origem: Presidência. 
 

 Ariel Luís Romani Lazzarin  Gerente Geral 

ASSESSORIA 

Guilherme  

Frederico Carlos Huebra Barbosa Gerente Jurídico 

 

Secretário do Plenário e Colegiado 

 Adriana Valadares Santos Secretária Executiva 
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3.8. Apreciação e manifestação sobre a realização de Reuniões extraordinárias do Conselho Diretor e 
Plenária, dia 1 de junho, horário: 9h:30 e às 14h:00 - Pauta única: Plano de Ação 2021-2023. Origem 
Presidência. 

4. Outros assuntos: 

5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 

O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, deu início à reunião às 09:39, após verificar a existência de 

quórum. 

 

2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Da Presidência: 

 

2.1.1. O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, informou que houve 
entendimento equivocado sobre a indicação de membro dos CAU/UF para o acompanhamento 
dos trabalhos da Comissão Temporária de Fiscalização CTF - CAU/BR. Contudo, fez saber que a 
presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, foi indicada pelo Fórum de Presidentes 
como membro da CTF do CAU/BR. 
2.1.2. Sobre o Ofício Circular CAU/BR 027/2021 - Acompanhamento das discussões sobre a 
Resolução CGSIM nº 64 do Ministério da Economia, o vice-presidente disse que foi 
disponibilizado link no qual se pode verificar todas as contribuições dos CAU/UF sobre o tema.  

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

 
2.2.1. A coordenadora da CEF, Luciana Bracarense Coimbra Veloso, disse que a comissão 
está seguindo a rotina dos trabalhos.  

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

 
2.3.1. A coordenadora da CED, Cecília Maria Rabelo Geraldo, disse que a comissão está 
avaliando alguns fatos novos que estão ocorrendo no desenvolvimento dos processos éticos, de 
forma que julga necessário, cada vez mais, o apoio do setor jurídico do Conselho.  

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

 

2.4.1. O coordenador da CEP, Fábio Almeida Vieira, disse que a comissão está trabalhando 
com suas atividades rotineiras, salientando os problemas com a feitura dos relatórios, o que 
atrasa os encaminhamentos dos processos. Dessa forma, informou que ainda estão viabilizando 
meios que possibilitem a automatização da elaboração dos relatórios, sugerindo a contratação de 
empresa de Tecnologia da Informação que consiga possibilitar tal automatização. Noutro 
momento fez saber que a Prefeitura de Belo Horizonte voltou a disponibilizar listagem com os 
projetos aprovados, o que facilita a fiscalização remota.  

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

 
2.5.1. A coordenadora adjunta da COA, Maria Carolina Nassif de Paula, falou que a comissão 
tem trabalhado no sentido de criar meios que agilizem as reuniões em formato remoto do 
CAU/MG, mas que estas regulamentações demandam muito tempo de estudo.  

 2.6. Da Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças - CPFi 

 

2.6.1. A coordenadora da CPFi, Rosilene Guedes Souza, informou que a comissão trabalho na 
análise do reajuste do auxílio-creche dos empregados do CAU/MG, uma vez que o índice 
utilizado para a concessão do reajuste é o INPC. Disse que foi encaminhada uma deliberação 
sobre profissional que foi migrada do Crea-MG, a qual solicitou dispensa de dívida de autuação 
com o CAU/MG. Nesse sentido, solicitou análise do setor jurídico a fim de verificar as 
documentações enviadas pela profissional, além de encaminhamento à CEP para respaldo. 
Falou, também, que a comissão discutiu questão referente à nova sede, o que será encaminhado 
no segundo semestre de 2021.  
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3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1.Apreciação e aprovação da Súmula da 143ª Reunião do Conselho Diretor, 
realizada no dia 16 de abril de 2021.  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1.  O vice-presidente do CAU/MG apresentou a Súmula da 143ª Reunião do Conselho 
Diretor, realizada em 16 de abril de 2021 e, sem sugestões de ajustes, colocou-a em 
aprovação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a súmula da 143ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 
06 de abril de 2021.  

 

Item de pauta 
3.2. Homologação da aprovação Ad Referendum do Conselho Diretor -  Pedido de 
apoio institucional - projeto: Workshop online - Como as tendências afetam seu 
negócio e podem transformar a sua empresa. Proponente: SEBRAE-Juiz de Fora. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.2.1. O vice-presidente apresentou a aprovação ad referendum do Conselho Diretor 

referente ao pedido de apoio institucional ao projeto Workshop online – Como as 

tendências afetam seu negócio e podem transformar a sua empresa, do SEBRAE de 

Juiz de Fora e, sem maiores discussões colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2. Aprovar a homologação da aprovação ad referendum do Conselho Diretor -  

Pedido de apoio institucional - projeto: Workshop online - Como as tendências afetam seu 

negócio e podem transformar a sua empresa. Proponente: SEBRAE-Juiz de Fora. 

3.2.3. Encaminhar ao Setor de Patrocínio e Assessoria de Comunicação para as 

providências cabíveis 

 

Item de pauta 
3.3.  Apreciação e manifestação sobre a Proposta de Chamamento Público de 
Patrocínio para premiação de boas práticas na Arquitetura e Urbanismo no campo 
da política urbana e ambiental – SICCAU nº 1295758. 

Origem: CPUA 

Desenvolvimento 

3.3.1. A coordenadora adjunta da COA, Maria Carolina Nassif de Paula, apresentou a 
proposta de Chamamento Público de Patrocínio para a premiação de boas práticas na 
Arquitetura e Urbanismo no campo da política urbana e ambiental. A conselheira 
Rosilene Guedes Souza fez constar o registro de seu voto contrário à premiação 
pecuniária, tendo em vista a crise pandêmica atual. Após as sugestões apresentadas para 
encaminhamento, nesta data, para análise da CPUA e retorno ao Conselho Diretor em 
sua próxima reunião, a ser realizada no dia 16 de maio de 2021, o vice-presidente 
colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2. Solicitar à CPUA que estude a possibilidade de substituir a premiação pecuniária 
por ações de divulgação (televisão, jornais, hotsite, rádio); 
3.3.3. Solicitar à CPUA que inclua a criação nas diretrizes de um banco de dados ou 
caderno de boas práticas para que os projetos premiados sejam divulgados; 
3.3.4. Encaminhar à CPUA para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 

3.4. Apreciação e manifestação sobre a prorrogação do prazo da guarda e 
responsabilidade dos bens remanescentes dos proponentes do Edital de 
Chamamento Público de Patrocínio do CAU/MG nº 004/2020  – Modalidade ATHIS - 
SICCAU nº 1298726. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.4.1. O vice-presidente do CAU/MG apresentou a proposta de prorrogação do prazo 

da guarda e responsabilidade dos bens remanescentes dos proponentes do Edital de 

Chamamento Público de Patrocínio do CAU/MG nº 004/2020. Sem maiores 

discussões, o vice-presidente colocou o item em votação. 
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Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2. Postergar por um período de 03 (três) meses, sob os cuidados das proponentes, a 

guarda e responsabilidade dos bens remanescentes do Edital de Chamamento Público de 

Patrocínio do CAU/MG nº 004/2020 – Modalidade ATHIS; 

3.4.3. Encaminhar à Gerência Jurídica para análise da deliberação DCATHIS-CAU/MG 

Nº 23.3.3/2021.  

 

Item de pauta 
3.5. Apreciação e manifestação sobre o reajuste do auxílio creche dos 
colaboradores do CAU/MG- exercício 2021 - SICCAU 1299517. 

Origem: CPFi 

Desenvolvimento 

3.5.1. O vice-presidente apresentou o histórico do reajuste do auxílio creche dos 

colaboradores do CAU/MG- exercício 2021 e, sem maiores discussões, colocou o item em 

votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

1. Aprovar o reajuste de 5,44% (cinco inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) 
conforme índice do INPC, para o auxílio creche dos empregados, com data base em 
01/01/2021. 
2. Encaminhar ao Plenário para apreciação e aprovação.  

 

Item de pauta 

3.6. Apreciação e manifestação sobre a eventual suspensão das análises das 
solicitações de desconto de anuidade de pessoa jurídica por tempo determinado, 
até possível manifestação do CAU/BR, sobre o encaminhamento da manifestação 
do CAU/MG. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.6.1. O vice-presidente apresentou a proposta de suspensão das análises das 

solicitações de desconto de anuidade de pessoa jurídica por tempo determinado, até 

possível manifestação do CAU/BR, sobre o encaminhamento da manifestação do 

CAU/MG. Contudo, pontuou que, em conversa com a presidente do CAU/MG, a 

deliberação deve ser no sentido de suspender a tramitação das concessões que não 

estariam de acordo com a interpretação do CAU/BR e que os interessados seriam 

notificados sobre esse posicionamento do CAU/MG. Por este motivo, o arquiteto analista, 

Diogo Braga, foi convidado a participar da reunião, a fim de que colaborasse com a 

elaboração do despacho padrão a ser utilizado nesses casos. Após elaboração do 

despacho padrão, o vice-presidente colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.2. Aprovar suspensão da tramitação das análises de desconto de anuidade de 

pessoa jurídica que possuam divergências de entendimento do CAU/MG e da CPFi do 

CAU/BR conforme Deliberação Plenária DPOMG Nº 0113.7.6 /2021. 

3.6.3. Encaminhar aos solicitantes que se enquadram no item  b, § 1, artigo 7º, da 

Resolução CAU/BR nº 193/2020, o seguinte texto padrão: 

Prezado solicitante, 

Sua análise de desconto de pessoa jurídica está suspensa até o dia 20 de maio de 2021, 

aguardando retorno do CAU/BR sobre a Deliberação Plenária DPOMG Nº 0113.7.6 /2021, 

tendo em vista que, de forma contrária à CPFi do CAU/BR, o CAU/MG interpreta o item b, 

§ 1, artigo 7º, da Resolução CAU/BR nº 193/2020 de forma que empresas constituídas 

por até 03 (três) Arquitetos e Urbanistas pertencentes ao quadro societário, independente 

se há profissionais registrados em outros conselhos profissionais ou leigos como sócios, 

devem fazer jus ao desconto de 50% previsto no dispositivo supracitado. Não havendo 

manifestação favorável da CPFi CAU/BR até a data supracitada, sua solicitação será 

conduzida conforme Deliberação 005/2021 CPFi-CAU/BR.  

3.6.4. Encaminhar à Gerência Técnica e de Fiscalização - GERTEC para devidas 

providências. 

 

Item de pauta 
3.7. Apreciação e manifestação sobre as contribuições propositivas para 
aprimoramento do processo eleitoral - SICCAU nº 1284665. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 3.7.1. O vice-presidente apresentou as contribuições propositivas para aprimoramento do 
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processo eleitoral, informando que, além daquelas elaboradas pela Comissão Eleitoral do 

CAU/MG, havia encaminhado suas proposições. Dessa forma, apresentou todos os itens 

de suas contribuições, as quais foram ratificadas pelos presentes. Dessa forma, colocou o 

item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.7.2. Aprovar as contribuições propositivas para aprimoramento do processo eleitoral do 

CAU; 

3.7.3. Encaminhar ao Plenário para apreciação e deliberação.  

 

Item de pauta 
3.8. Apreciação e manifestação sobre a realização de Reuniões extraordinárias do 
Conselho Diretor e Plenária, dia 1 de junho, horário: 9h:30 e às 14h:00 - Pauta única: 
Plano de Ação 2021-2023. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.8.1. O vice-presidente do CAU/MG apresentou a proposta de realização de Reuniões 

extraordinárias do Conselho Diretor e Plenária, dia 1 de junho, horário: 9h:30 e às 14h:00. 

Sugeriu que, em função de se tratar de pauta única e, ainda, que o Conselho Diretor não 

teria tempo para trabalhar a questão, que a matéria fosse encaminhada diretamente ao 

Plenário do CAU/MG, em reunião que começaria no período da manhã.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.8.2.  Aprovar a realização da Reunião Plenária Extraordinária, no dia 1 de junho de 

2021, com início às 9 horas e 30 minutos e término às 18 horas.  

3.8.3.  Encaminhar ao Plenário para apreciação e deliberação. 

 

4. OUTROS ASSUNTOS:  

  Não houve. 
 
 

5. ENCERRAMENTO:  
 

O vice-presidente Ademir Nogueira de Ávila encerrou a reunião às 12h06. Esta Súmula foi redigida pelo Secretário do 
Plenário e Colegiado e, por ser a expressão da verdade, segue devidamente assinada por todos os presentes. Súmula 
aprovada na 145ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 14 de maio de 2021. 
 

Belo Horizonte, 04 de maio de 2021. 

 

 

 
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 

 

Maria Carolina Nassif de Paula 
Coordenadora Adjunta da COA-CAU/MG 

 
 
 

Fábio Almeida Vieira 
Coordenador da CEP-CAU/MG 

 

 
 

                          Rosilene Guedes Souza 

Coordenadora da CPFi-CAU/MG 
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