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SÚMULA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 14 de maio 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 

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; 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 144ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 4 de maio de 
2021. Origem: Presidência. 
 
3.2. 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 (aguardando documentação). 
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o Ofício CAU/BA nº 074/2021-PRES, referente a apoio ao Projeto de Lei 
Complementar nº 55 de 2021. SICCAU 1303630. Origem: Presidência.  
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre a utilização do texto “Planejamento detalhado de atividades para 
elaboração e revisão de planos diretores municipais”, de acordo com a DPOMG 0108.6.9/2020: Origem: 
Presidência.  
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre a Cartilha “Registro de Responsabilidade Técnica – Resolução n• 
91/2014 – CAU/BR: Origem: Presidência 
 
3.6. Apreciação da pauta da 114ª Reunião Plenária Ordinária. Origem: Presidência. 

4. Outros assuntos: 

5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal deu início à reunião às 09:39, após verificar a existência de 

quórum. 

 

2. COMUNICADOS:  

 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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 2.1. Da Presidência: 

 

2.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, solicitou que o gerente 
administrativo e financeiro explicasse as questões referentes ao Relatório Contábil. O gerente 
administrativo e financeiro, Reinaldo Antero de Jesus Júnior, resumiu o processo de prestação 
de contas e, em seguida, apresentou os dados consolidados do primeiro trimestre. Disse que irá 
verificar a possibilidade de disponibilizar o Relatório Contábil no Portal da Transparência, a fim de 
dar publicidade ao documento. O gerente geral, Ariel Lazzarin, sugeriu que fosse realizada 
apresentação trimestral aos conselheiros, como comunicado da presidência, a fim de dar 
conhecimento sobre a questão. 
2.1.2. A presidente fez saber sobre o evento de Políticas em ATHIS, que ocorrerá em 26 de maio, 
ressaltando que se trata de ação prevista no Termo de Cooperação Técnica entre o CAU/MG e a 
SEDESE. A conselheira Rosilene Guedes Souza disse que a SEDESE solicitou a reunião a fim 
de entender melhor o conceito da questão. Disse que o evento acontecerá em duas tardes e, 
ainda, que convidaram uma pessoa que representa a ocupação social e a Dra. Marta Larcher, 
que irá compartilhar a cartilha elaborada em conjunto com o IAB-MG. Disse que gostaria que o 
Crea-MG e o CRESS-MG também participassem dessa ação de ATHIS, com o intuito de que os 
conselhos caminhem juntos nessa questão.  
2.1.3. Falou sobre o Congresso Internacional do Grupo UNIS "Empoderar gente para transformar 
realidades", informando que o CAU/MG participará do evento e que irá ministrar palestra sobre 
“importância do Arquiteto e Urbanista para a reconstrução das cidades no mundo pós-pandemia”, 
contando com a presença da vice-presidente do CAU/BR, além da conselheira Luciana 
Bracarense.  
2.1.4. A presidente do CAU/MG solicitou que o gerente geral falasse sobre a questão referente à 
divulgação de informações sobre a atribuição profissional de Avaliação de Imóveis nas redes 
sociais e site do CAU/MG. O gerente geral, Ariel Lazzarin, informou que houve reunião com o 
IBAPE-MG para tratar do tema e propor ação conjunta, uma vez que tal atribuição parece, ainda, 
ser um pouco desconhecida pelos arquitetos e urbanistas. Fez saber que estão sendo veiculadas 
notícias no site do CAU/BR relativas a ganhos na justiça sobre a atribuição profissional de 
Avaliação de Imóveis por arquitetos e urbanistas e engenheiros. A conselheira Rosilene Guedes 
Souza sugeriu, em razão do pouco conhecimento dessa atribuição, que o IBAPE-MG oferecesse 
um curso com o IAB-MG para capacitação dos arquitetos e urbanistas. Disse, ainda, que é 
necessário agendar reunião com o Crea-MG, a fim de dar os devidos encaminhamentos às 
pautas convergentes. Após relatos, procedeu-se à apresentação da campanha que deverá ser 
veiculado pelo CAU/MG, a fim de dar conhecimento sobre a atribuição de Avaliação de Imóveis. 
2.1.5. A presidente do CAU/MG falou sobre o Ofício Circular nº 30 do CAU/BR, que trata sobre o 
acompanhamento da regulamentação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 
14.133, de 1 de abril de 2021. O gerente geral informou que o CAU/BR solicitou manifestação dos 
CAU/UF sobre o tema, no sentido de indicar um membro para participar de grupo de trabalho que 
apreciará as questões referentes ao tema. A presidente Maria Edwiges Sobreira Leal ponderou 
que se trata de tema de extrema importância e se dispôs a representar o CAU/MG na primeira 
reunião do GT, em função de seu conhecimento sobre o assunto e do curto prazo apresentado, 
para, posteriormente, indicar membro do CAU/MG. 

 
 3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1.Apreciação e aprovação da Súmula da 144ª Reunião do Conselho Diretor, 

realizada no dia 4 de maio de 2021.  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1.  A presidente do CAU/MG apresentou a Súmula da 144ª Reunião do Conselho 
Diretor, realizada em 4 de maio de 2021 e, após ajustes, colocou-a em aprovação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a súmula da 144ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 
4 de maio de 2021.  
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Item de pauta 
3.2. 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 

3.2.1. O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, explicou que na 144ª 

Reunião do Conselho Diretor foi deliberado que a CPUA deveria analisar a 

possibilidade de substituir a premiação pecuniária pelas ações de divulgação 

propostas. Informou que a comissão, ao invés de substituir a premiação pecuniária, 

acrescentou também as sugestões de divulgação propostas pelo Conselho Diretor. A 

conselheira Rosilene Guedes Souza, manifestou-se contrária à premiação pecuniária, 

ressaltando que os valores deveriam ser revertidos em ações de divulgação. A 

presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, ponderou que não se deveria 

ranquear, mas sim premiar as boas práticas, o que permitiria maior contemplação de 

trabalhos vencedores. Após discussões sobre a viabilidade da aplicação dos recursos 

em uma premiação pecuniária, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2. Aprovar as diretrizes do Chamamento Público de Patrocínio para premiação de 

boas práticas na Arquitetura e Urbanismo no campo da política urbana e ambiental, 

excluindo-se a premiação financeira até avaliação da CPFi-CAU/MG. 

3.2.3. Encaminhar à CPFi-CAU/MG para análise da viabilidade financeira da premiação. 

3.2.4. Solicitar à CPUA-CAU/MG que elabore o plano de comunicação e publicidade com 

estratégias, ações, veículos e indicadores, para posterior avaliação de viabilidade 

financeira pela CPFi-CAU/MG. 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o Ofício CAU/BA nº 074/2021-PRES, referente 
a apoio ao Projeto de Lei Complementar nº 55 de 2021. SICCAU 1303630. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.3.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, informou que o apoio 
solicitado pelo CAU/BA, referente ao Projeto de Lei Complementar nº 55 de 2021, é 
relativo à criação de Microempreendedor Individual – MEI para arquitetos e urbanistas. 
Disse que essa proposição tem tido boa aceitação entre os congressistas e, por este 
motivo, foi solicitado que os CAU/UFs atuassem junto aos deputados federais da 
respectiva unidade da federação. Além disso, explicou que o MEI seria muito bem-vindo 
para os profissionais em início de carreira e do interior e, também, para os escritórios que 
atuam de forma sazonal e/ou descontinuada. Em seguida, não havendo maiores 
discussões, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2. Aprovar o encaminhamento de ofício aos deputados federais de Minas Gerais, 

solicitando apoio ao Projeto de Lei Complementar nº 55 de 2021, conforme modelos 

anexos. 

3.3.3. Encaminhar ao Plenário do CAU/MG para apreciação e deliberação. 

 

Item de pauta 
3.4. Apreciação e manifestação sobre a utilização do texto “Planejamento detalhado 
de atividades para elaboração e revisão de planos diretores municipais”, de acordo 
com a DPOMG 0108.6.9/2020: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.4.1. A presidente do CAU/MG explicou que o texto foi elaborado pela CPUA-CAU/MG 

em colaboração à solicitação do MPMG. Disse que, devido à qualidade e ao conteúdo 

do material produzido, o CAU/MG quer utilizar o texto para dar apoio às prefeituras de 

Minas Gerais, uma vez que essas solicitam apoio do CAU/MG para a revisão de planos 

diretores. Em seguida, colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2. Aprovar a utilização do texto “Planejamento detalhado de atividades para 

elaboração e revisão de planos diretores municipais”, conforme anexo. 

3.4.3. Publicar o referido texto no site do CAU/MG, vinculando-o às redes sociais do 

Conselho. 

3.4.4. Encaminhar à Gerência Geral para devidas providências. 
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Item de pauta 
3.5. Apreciação e manifestação sobre a Cartilha “Registro de Responsabilidade 
Técnica – Resolução n• 91/2014 – CAU/BR 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.5.1. A presidente Maria Edwiges Leal apresentou a Cartilha “Registro de 

Responsabilidade Técnica – Resolução n• 91/2014 para que fosse analisada a 

possibilidade de sua publicação em meios eletrônicos. Sem maiores discussões, colocou 

o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. Aprovar a publicação, em meio eletrônico, da Cartilha “Registro de 
Responsabilidade Técnica – Resolução nº 91/2014 – CAU/BR. 
3.5.3. Encaminhar à assessoria de comunicação do CAU/MG para devidas providências 
e à Gerência Geral para análise da viabilidade para a versão impressa. 
 

 
 

4. OUTROS ASSUNTOS:  

  Não houve. 
 
 

5. ENCERRAMENTO:  
 

A presidente Maria Edwiges Sobreira Leal 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 146ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 8 de junho de 2021. 
 

Belo Horizonte, 14 de maio de 2021. 

 

 

 

 
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 
 
 
 

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

Luciana Bracarense Coimbra Veloso 
Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

Rosilene Guedes Souza 
Coordenadora da CPFi-CAU/MG 

 
 

Fábio Almeida Vieira 
Coordenador da CEP-CAU/MG 
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