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SÚMULA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 08 de junho 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; 

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. Homologação de Aprovação ad referendum do Conselho Diretor sobre apoio à Carta de Minas Gerais 
elaborada em conjunto a outros conselhos sobre posicionamento contrário à PEC 108 - Origem: Presidência. 
 
3.2. Aprovação da Súmula da 145ª reunião do Conselho Diretor, realizada em 14 de maio de 2021 - Origem: 
Presidência. 
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o Edital CEF-CAU/MG nº 01/2021, referente à Premiação dos Trabalhos 
de Conclusão de Curso do CAU/MG – Premiação TCC/202. SICCAU: 1312135 – Origem: CEP. 
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes para edital de seleção para desenvolvimento de conteúdo 
pedagógico para ensino fundamental e médio sobre política urbana e ambiental que seja de uso livre. SICCAU: 
1309343/2021 – Origem: CPUA. 
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes para edital para estabelecer convênios com instituições para 
qualificar e capacitar os profissionais Arquitetos e Urbanistas para trabalhar com regularização fundiária. 
SICCAU:1309341/2021 – Origem: CPUA. 
 
3.6. Apreciação e manifestação sobre Criação de Núcleo de práticas arquitetônicas. SICCAU: 1312973/2021 – 
Origem: CATHIS. 
 
3.7. Apreciação e manifestação sobre solicitação de inclusão do PLC 13/2013 na Ordem do Dia para a pauta 
de votação no Plenário do Senado – Origem: Presidência. 
 
3.8. Apreciação e manifestação sobre Termo de Cooperação Técnica entre o Conselho de Arquitetura e 

 Ariel Luís Romani Lazzarin  Gerente Geral 

ASSESSORIA 

Guilherme  

Frederico Carlos Huebra Barbosa Gerente Jurídico 

 

Secretário do Plenário e Colegiado 

 Adriana Valadares Santos Secretária Executiva 

 

 

 



 

Página 2 de 6 

 

Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG e American Institute os Architects International Region – AIA – Origem: 
Presidência. 
 
3.9. Apreciação e manifestação sobre solicitação de apoio à manifestação ao ofício dos profissionais de 
Arquitetura e Urbanismo, destinado à Prefeitura de Belo Horizonte, com o intuito de listar pontos de melhoria e 
oportunidades para aperfeiçoamento dos procedimentos da Secretaria Municipal de Políticas Urbanas – 
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 09h41, após verificar a existência de 

quórum. 

2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Da Presidência: 

 
 
 
 
 

2.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, falou sobre a resposta do 

CAU/BR referente ao pleito da análise da possibilidade de concessão da prorrogação do prazo 

para o pagamento das anuidades de Pessoa Física, informando que a solicitação foi indeferida 

sob o argumento de não haver tempo hábil para tais alterações, além de gerar problemas no 

CSC.   

2.1.2. Em seguida, fez saber sobre resposta da CPFi-CAU/BR, referente à interpretação do item 

b, § 1º, artigo 7º da Resolução nº 193, de 24 de setembro de 2020, na qual se reitera o 

entendimento daquela comissão sobre o tema, sem o atendimento aos apontamentos do 

CAU/MG. Disse que irá consultar o CAU/RS sobre o tema, uma vez que enviaram o mesmo 

questionamento à CPFi-CAU/BR. Nesse sentido, decidiu-se inserir o item 3.10 na ordem do dia 

para votação e deliberação de envio de contestação à decisão da CPFi-CAU/BR, para que o 

assunto seja discutido pelo Plenário do CAU/BR.   

2.1.3. A presidente Maria Edwiges Sobreira Leal informou que participou de reunião de 

emergência, por meio de convite dos Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais – COP-

MG, com o deputado federal Rogério Correia, sobre o retorno da PEC 108, a qual foi admitida 

pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Disse que vários Conselhos 

participaram da referida reunião, além dos deputados federais favoráveis ao pleito. Fez saber que 

foi elaborada uma carta de Minas Gerais, destinada à presidente da CCJ, Bia Kicis, contendo os 

argumentos e pontos de convergência dos Conselhos sobre as questões referentes à PEC 108. 

Informou, ainda, que se reuniu com o presidente do Crea-MG, Lúcio Borges, a fim de que fosse 

estabelecido um apoio mútuo referente à PEC 108. Falou que o Crea-MG possui uma atuação 

parlamentar junto à Assembleia Legislativa e, dessa forma, solicitou à conselheira Rosilene 

Guedes Souza, pelo fato de ser ex-funcionária daquela casa legislativa, que tentasse viabilizar 

uma reunião com as bases estaduais para tratar do tema. Disse que o deputado federal Rogério 

Correia informou que a tentativa é barrar a PEC 108 na CCJ, a fim de que a discussão não vá ao 

Plenário do Congresso Nacional.  

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

 

2.2.1. A coordenadora da Comissão de Ensino e Formação, Luciana Bracarense Coimbra 

Veloso, informou que a comissão está trabalhando nas atividades rotineiras, destacando que o 

assessor da comissão enviou e-mail contendo uma decisão judicial do estado de Goiás, 

referente ao registro de egressos de cursos ministrados na modalidade EAD, a qual determina o 

registro desses profissionais. Informou, contudo, que estão acompanhando de perto os 

desdobramentos da questão.  

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

 
2.3.1. A coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina, Cecília Maria Rabelo Geraldo, 
informou que a comissão tem trabalhado nas atividades de rotina.  
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 2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional- CEP; 

 

2.4.1. O coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Fábio Almeida Vieira, falou que a 

comissão está dando andamento às questões afetas a ela, ressaltando o treinamento realizado 

pelo CAU/RS a respeito da planilha utilizada para a confecção dos relatórios dos processos de 

fiscalização. Disse que o assessor da comissão iria se reunir com a gerente técnica e de 

fiscalização para definição da possibilidade de aplicação das ferramentas na realidade do 

CAU/MG. Disse ainda que o ideal seria contratar empresa especializada para dar tratamento à 

planilha fornecida pelo CAU/RS, com o intuito de automatizar a feitura desses relatórios.  

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

 

2.5.1. A coordenadora adjunta da Comissão de Organização e Administração, Maria Carolina 

Nassif de Paula, disse que a comissão está trabalhando com os editais da CATHIS e CPUA.  

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

 

2.6.1. A coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças, Rosilene Guedes Souza, fez 

saber que houve reunião extraordinária da comissão para tratar do Plano de Ação 2021-2023. 

Além disso, a comissão tem trabalhado nas atividades de rotina. 

 
 3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 

3.1. Homologação de Aprovação ad referendum do Conselho Diretor sobre apoio à 

Carta de Minas Gerais elaborada em conjunto a outros conselhos sobre 

posicionamento contrário à PEC 108. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.1.1.  A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, falou sobre a assinatura 

do CAU/MG na Carta de Minas, referente ao posicionamento contrário do Conselhos e 

Ordens Profissionais à PEC 108. Em seguida, colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Homologar a aprovação ad referendum do Conselho Diretor sobre apoio à Carta de 

Minas Gerais, elaborada em conjunto com outros conselhos profissionais sobre 

posicionamento contrário à PEC 108. 

3.1.3. Encaminhar à Secretaria Geral para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.2. Aprovação da Súmula da 145ª reunião do Conselho Diretor, realizada em 14 de 
maio de 2021. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.2.1. A presidente do CAU/MG apresentou a Súmula da 145ª Reunião do Conselho 

Diretor, realizada em 14 de maio de 2021 e, sem ajustes, colocou-a em aprovação, a 

qual foi aprovada por todos. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2. Aprovar a súmula da 145ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 14 de maio 

de 2021. 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o Edital CEF-CAU/MG nº 01/2021, referente à 
Premiação dos Trabalhos de Conclusão de Curso do CAU/MG – Premiação 
TCC/202. SICCAU: 1312135. 

Origem: CEF 

Desenvolvimento 

3.3.1. A presidente do CAU/MG apresentou o Edital CEF-CAU/MG nº 01/2021, referente à 

Premiação dos Trabalhos de Conclusão de Curso do CAU/MG – Premiação TCC/2021, 

perguntando se algum conselheiro tinha alguma observação a fazer. O vice-presidente, 

Ademir Nogueira de Ávila, apresentou colaborações aos itens 2.1, 4.5 e 4.7, além de 

criar o item 4.8, a fim de especificar melhor as questões relativas ao edital, as quais foram 

incluídas no documento. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2. Aprovar a minuta de Edital da Premiação TCC-2021 do CAU/MG, conforme anexo; 

3.3.3. Encaminhar ao Plenário do CAU/MG para apreciação e deliberação. 
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Item de pauta 
3.4. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes para edital de seleção para 
desenvolvimento de conteúdo pedagógico para ensino fundamental e médio sobre 
política urbana e ambiental que seja de uso livre. SICCAU: 1309343/2021. 

Origem: CPUA 

Desenvolvimento 

3.4.1. A presidente do CAU/MG solicitou ao coordenador da CPUA-CAU/MG, Sérgio 

Myssior, que explicasse os pormenores das diretrizes para edital de seleção para 

desenvolvimento de conteúdo pedagógico para ensino fundamental e médio sobre 

política urbana e ambiental que seja de uso livre. O coordenador Sérgio Myssior, 

apresentou as diretrizes do referido edital e, após discussão, retirou o item de pauta 

para apresentação posterior, em função da solicitação de informações mais detalhadas 

pelo Conselho Diretor 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2. Retirar item de pauta. 

 

Item de pauta 
3.5. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes para edital para estabelecer 
convênios com instituições para qualificar e capacitar os profissionais Arquitetos e 
Urbanistas para trabalhar com regularização fundiária. SICCAU:1309341/2021. 

Origem: CPUA 

Desenvolvimento 

3.5.1. Em seguida, a presidente do CAU/MG solicitou ao coordenador da CPUA-CAU/MG, 

Sérgio Myssior, que explicasse os detalhes das diretrizes para edital para estabelecer 

convênios com instituições para qualificar e capacitar os profissionais Arquitetos e 

Urbanistas para trabalhar com regularização fundiária. O coordenador da CPUA, 

apresentou as diretrizes de forma detalhada, salientando que não se acha no mercado 

arquitetos e urbanistas qualificados para a demanda existente e, após discussão dos 

presentes, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2.  Aprovar as diretrizes do edital para estabelecer convênios com instituições para 

qualificar e capacitar os profissionais arquitetos e urbanistas para trabalhar com 

regularização fundiária. 

3.5.3. Convidar as comissões CEF-CAU/MG e CATHIS-CAU/MG para o desenvolvimento 

do edital e dos critérios de avaliação e habilitação dos proponentes. 

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

 

Item de pauta 
3.6. Apreciação e manifestação sobre Criação de Núcleo de práticas arquitetônicas. 

SICCAU: 1312973/2021. 

Origem: CATHIS 

Desenvolvimento 

3.6.1.  A presidente do CAU/MG solicitou que o coordenador da Comissão de Assistência 

Técnica para Habitação de Interesse Social – CATHIS, Lucas Lima Leonel Fonseca, 

apresentasse a proposição sobre a criação de Núcleo de práticas arquitetônicas. O 

coordenador da CATHIS apresentou a proposta, salientando que as ideias a respeito da 

criação do núcleo surgiram a partir das tratativas do convênio firmado entre o CAU/MG e 

a Sedese-MG, e que o núcleo teria duas frentes de atuação, sendo a primeira técnica 

(população) e a segunda administrativa (gestores). Após relato, a presidente do CAU/MG 

colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.2. Aprovar a criação de projeto piloto de um núcleo de práticas arquitetônicas na sede 

do IAB/DN e IAB/MG, conforme objetivos estabelecidos pela CATHIS-CAU/MG; 

3.6.3. Encaminhar à Gerência Geral para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.7. Apreciação e manifestação sobre solicitação de inclusão do PLC 13/2013 na 

Ordem do Dia para a pauta de votação no Plenário do Senado. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.7.1.  A presidente do CAU/MG apresentou a questão referente à inclusão do PLC 

13/2013 na Ordem do Dia para a pauta de votação no Plenário do Senado, explicando 

que se trata da questão da inclusão, como carreira de estado, para arquitetos e urbanistas 

que atuam no serviço público. 
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Encaminhamento e 
Deliberação 

3.7.2. Aprovar o envio de ofício ao presidente do Senado Federal, com o intuito de se 
incluir o PLC 13/2013 na ordem do dia para a pauta de votação daquele plenário; 
3.7.3. Encaminhar à Secretaria Geral para as providências cabíveis. 

 
 

Item de pauta 

3.8. Apreciação e manifestação sobre Termo de Cooperação Técnica entre o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG e American 

Institute os Architects International Region – AIA. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.8.1.  A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a minuta do 
Termo de Cooperação Técnica entre o CAU/MG e o AIA International Region e, após 
ajustes no texto, a fim de que as contrapartidas fossem equivalentes para ambos 
partícipes do TCT. Após ajustes na minuta do TCT, a presidente colocou o item em 
votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.8.2. Aprovar o Termo de Cooperação Técnica entre o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Minas Gerais - CAU/MG e o American Institute of Architects International 
Region - AIA. 
3.8.3. Encaminhar à Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica para as 
providências cabíveis. 

 
 

Item de pauta 

3.9. Apreciação e manifestação sobre solicitação de apoio à manifestação ao ofício 

dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo, destinado à Prefeitura de Belo 

Horizonte, com o intuito de listar pontos de melhoria e oportunidades para 

aperfeiçoamento dos procedimentos da Secretaria Municipal de Políticas Urbanas. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.9.1.  A presidente do CAU/MG apresentou o ofício dos profissionais de Arquitetura e 

Urbanismo, destinado à Prefeitura de Belo Horizonte, com o intuito de listar pontos de 

melhoria e oportunidades para aperfeiçoamento dos procedimentos da Secretaria 

Municipal de Políticas Urbanas. Sem maiores discussões, colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.9.2.  Aprovar o envio de ofício do CAU/MG à Secretaria Municipal de Políticas Urbanas 
(SMPU) em apoio ao ofício dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo apresentado 
pelo CEAU-CAU/MG. 
3.9.3.  Encaminhar à Secretaria Geral para as providências cabíveis. 

 
 

Item de pauta 

3.10. Apreciação e manifestação sobre resposta da CPFi-CAU/BR referente à 

solicitação do CAU/MG relativa à interpretação do item b, § 1º, artigo 7º da 

Resolução nº 193- Pessoa Jurídica - SICCAU nº 1286374. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.10.1.  Em função da definição da necessidade de deliberação sobre o item 2.1.2 dos 

comunicados da presidente do CAU/MG, definiu-se levar a questão referente ao item b, § 

1º, artigo 7º da Resolução nº 193, de 24 de setembro de 2020, para apreciação do 

Plenário do CAU/BR, uma vez que o disposto na referida Resolução não contempla tal 

interpretação da CPFi-CAU/BR. Dessa forma, a presidente colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.10.2.  Solicitar que a presidência do CAU/MG encaminhe à presidência do CAU/BR 
pedido de apreciação da matéria pelo plenário do CAU/BR. 
3.10.3.  Encaminhar à Secretaria Geral para providências cabíveis 
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4. OUTROS ASSUNTOS:  

  Não houve. 
 
 

5. ENCERRAMENTO:  
 

A presidente Maria Edwiges Sobreira Leal encerrou a reunião às 13h02 Esta Súmula foi redigida pelo Secretário do Plenário 
e Colegiado e, por ser a expressão da verdade, segue devidamente assinada. Súmula aprovada na 147ª Reunião Ordinária 
do Conselho Diretor, realizada em 18 de junho de 2021. 
 

Belo Horizonte, 08 de junho de 2021. 

 

Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações cautelosas em defesa da 
saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – 
CAU/MG, e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações acima 
prestadas, tendo sido aprovado o presente documento em reunião gravada e com a anuência dos membros do Conselho 
Diretor do CAU/MG. 

 

 

 

 
Maria Edwiges Sobreira Leal 

Presidente do CAU/MG  
 
 
 
 
 
 

 
Frederico Carlos Huebra Barbosa 

Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG 
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