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SÚMULA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 18 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; 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Aprovação da Súmula da 146ª reunião do Conselho Diretor, realizada em 8 de junho de 2021 - Origem: 
Presidência. 
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional - projeto: URBCIDADES, solução ao 
alcance das suas mãos - DARP soluções técnicas. Proponente: Daniel Felipe Rodrigues Pereira - Origem: 
Patrocínio. 
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes de edital de seleção de projetos - modalidade Patrocínio 
Técnico e/ou Cultural, especificamente com enfoque nos 20 anos do Estatuto da Cidade. SICCAU: 
1325401/2021. Origem CPUA. 
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre a criação de Comissão Temporária de Equidade e Diversidade no 
CAU/MG. Origem: Presidência. 
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre levantamento de conteúdos trabalhados pelas comissões do CAU/MG 
nesta e em outras gestões para a elaboração de publicação conjunta sobre a importância da profissão para a 
gestão pública e para a sociedade. Origem: Presidência. 
 
3.6. Apreciação da pauta da 115ª Reunião Plenária Ordinária. Origem: Presidência. 
 
3.7. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional - projeto: Palestra e Curso sobre a Lei 
14133 - CEAEC - Centro de Altos Estudos da Conscienciologia- Origem: Patrocínio 
 

4. Outros Assuntos. 

5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 

 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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A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal deu início à reunião às 09:42, 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 que está atendendo aos 
normativos da Portaria Normativa 01/2021 e, nesse sentido, sobre a realização das reuniões 
virtuais do CAU/MG, a assinatura dos documentos, tendo sido aprovados em reunião gravada e 
com a anuência dos membros, será assinada somente pela presidência e assessor da reunião. 
Em seguida, o gerente geral, Ariel Lazzarin, leu os normativos pertinentes ao tema para dar 
ciência aos coordenadores de comissão, explicando que tal ação promove a melhoria dos 
procedimentos internos, no que se refere ao atendimento dos prazos, por exemplo, e, também, 
para que as demandas e/ou encaminhamentos das comissões sejam respondidos com a maior 
celeridade possível.  
2.1.2. A presidente do CAU/MG informou sobre convite do CAU/BR para participação dos 
CAU/UF em oficinas promovidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR sobre a 
construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano informando que a informação foi 
repassada a todos os conselheiros. O gerente geral do CAU/MG informou que o extrato contendo 
as informações foi enviado aos conselheiros por e-mail, uma vez que o CAU/BR manifestou 
interesse na participação dos CAU/UF nas oficinas mencionadas.  
2.1.3. A presidente Maria Edwiges Sobreira Leal falou sobre o recebimento de solicitação de 
profissionais a respeito da disponibilização de vacinas contra Covid e Influenza, a exemplo do 
CAU/MA, e ação do CAU/BA. Em seguida, explicou as particularidades do CAU/MA que 
disponibilizou algum tipo de benesse aos administrados, informando que tal ação apenas foi 
possível em função da inclusão dos profissionais da construção civil em um dos grupos 
prioritários naquele estado, mas que isso não se deu no restante do país, ressaltando, inclusive, o 
caso do CAU/BA, que se viu obrigado a publicar nota de esclarecimento. Dessa forma, disse que 
os CAU/UF respeitam as orientações das Secretarias de Saúde e não podem agir de forma 
contrária a essas orientações.  
2.1.4. Em seguida, a presidente do CAU/MG comentou sobre o ofício da Secretaria Municipal de 
Políticas Urbanas em que responde aos questionamentos do CAU/MG a respeito de quais ações, 
projetos ou programas surgiram em Belo Horizonte, a partir da Lei de Assistência Técnica em 
Habitação de Interesse Social – ATHIS. O gerente geral, Ariel Lazzarin, informou que a 
Prefeitura de Belo Horizonte, mesmo se tratando de demanda da gestão anterior, teve o cuidado 
de responder aos questionamentos do Conselho.  
2.1.5. A presidente do CAU/MG falou sobre o levantamento de dados sobre possibilidades de 
mudanças dos escritórios, informando que há uma pesquisa sendo realizada, pelo fato de os 
contratos de aluguel dos imóveis que abrigam os escritórios descentralizados do CAU/MG e, 
também, a sede, estarem vencendo. Dessa forma, fez saber que os imóveis atuais são mal 
localizados e custam muito caro para o Conselho. Além disso, informou que, desde que não haja 
oneração substancial, pretende encontrar imóveis que sejam capazes de receber pequenas 
reuniões. O gerente geral, Ariel Lazzarin, comentou o caso de Uberlândia, em que o contrato 
está vencendo. Disse que foram observados imóveis que se apresentem em espaços que 
explorem o potencial urbano da cidade e que tenham condições de receber pequenas reuniões, 
inclusive, para apoiar as entidades de Arquitetura e Urbanismo da região. Dessa forma, explicou 
as medidas administrativas, inclusive de previsão orçamentária, a serem consideradas para uma 
possível mudança dos escritórios. Sobre a questão da sede, ponderou que o trabalho demanda 
mais esforço, por ser mais complexo e apresentar custos elevados relativos à mudança. Contudo, 
fez saber de possibilidade de mudança que reduziria os valores pagos atualmente e que estão 
estudando essa possibilidade. Disse que, primeiramente, irão aditivar alguns contratos para que 
haja tempo hábil para a reprogramação orçamentária para os casos do interior e, com relação à 
sede, tentarão encontrar imóvel de forma a reduzir os custos atuais destinados a esse fim, 
inclusive, com melhorias do espaço.  
2.1.6. Reforçou o convite para o Webinário - A Realidade e a Prática no Ensino e Formação em 
Arquitetura e Urbanismo, promovido pelo CAU/RS, a ocorrer nos dias 24 e 25 de junho de 2021. 
2.1.7. A presidente do CAU/MG comentou sobre a primeira liminar que determina que o CAU/MG 
registre egresso de curso de Arquitetura e Urbanismo ministrado na modalidade de Ensino à 
Distância (EaD). Em seguida, concedeu a palavra ao assessor jurídico do CAU/MG, Luiz Felipe 
Araújo, que explicou terem sido ajuizados cinco mandados de segurança contra o CAU/MG e 
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CAU/BR referente ao registro de egressos de cursos de Arquitetura e Urbanismo ministrados na 
modalidade EaD, acrescentando que em dois dos casos já foram proferidas decisões liminares 
para que os impetrantes tenham os registros deferidos. Disse que o Conselho foi intimado da 
primeira medida liminar na presente data e que o prazo para o cumprimento do registro é de cinco 
dias corridos. Fez saber que o CAU/MG entrará com o Agravo de Instrumento para recorrer das 
liminares. A presidente do CAU/MG solicitou que entrassem em contato com o CAU/BR, o quanto 
antes, para que haja tempo hábil para a construção conjunta de uma boa fundamentação.  
2.1.8. Por fim, a presidente do CAU/MG solicitou incluir na Ordem do Dia o item “3.7 apreciação e 
manifestação sobre o pedido de apoio institucional - projeto: Palestra e Curso sobre a Lei 14.133 
– CEAEC”, o que foi aprovado pelos presentes.  

  

 
 3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1. Aprovação da Súmula da 146ª reunião do Conselho Diretor, realizada em 8 de 

junho de 2021. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1.  A presidente do CAU/MG apresentou a Súmula da 146ª Reunião do Conselho 
Diretor, realizada em 8 de junho de 2021 e, após contribuições da conselheira Cecília 
Maria Rabelo Geraldo, colocou-a em aprovação, a qual foi aprovada por todos. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a súmula da 146ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 8 de junho 
de 2021. 

 

Item de pauta 
3.2. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional - projeto: 
URBCIDADES, solução ao alcance das suas mãos - DARP soluções técnicas. 
Proponente: Daniel Felipe Rodrigues Pereira. 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.2.1. A presidente do CAU/MG apresentou o pedido de apoio institucional para o 

projeto “URBCIDADES, solução ao alcance das suas mãos”. O vice-presidente do 

CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, ponderou que essa solicitação não apresenta as 

características de um evento, mas sim de promoção de um produto para seus clientes. 

Dessa forma, sugeriu que se questionasse o proponente sobre qual seria o evento que 

o CAU/MG apoiaria, a fim de entender se há ou não a possibilidade de apoio 

institucional. Após discussões, a presidente colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2.  Indeferir o pedido de apoio institucional ao Projeto: URBCIDADES, ao alcance das 

suas mãos - DARP soluções técnicas, tendo em vista que a proposta trata da divulgação 

de um produto para seus possíveis clientes e não de uma atividade de valorização e 

aperfeiçoamento da Arquitetura e Urbanismo. 

3.2.3. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis e 

esclarecimentos. 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes de edital de seleção de projetos - 
modalidade Patrocínio Técnico e/ou Cultural, especificamente com enfoque nos 20 
anos do Estatuto da Cidade. SICCAU: 1325401/2021. 

Origem: CPUA 

Desenvolvimento 

3.3.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou as diretrizes 
de edital de seleção de projetos - modalidade Patrocínio Técnico e/ou Cultural, 
especificamente com enfoque nos 20 anos do Estatuto da Cidade. O vice-presidente do 
CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, sugeriu que, na reprogramação orçamentária, 
fosse previsto orçamento para a CPUA desenvolver seus editais, assim como ocorre nas 
outras comissões especiais, o que facilitaria o trânsito interno da questão. Após 
discussão, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.   

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2. Aprovar as diretrizes para edital de seleção de projetos que contribuam para o 

desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo em Minas Gerais a serem apoiados pelo 

CAU/MG na modalidade de Patrocínio Técnico e/ou Cultural, especificamente com 

enfoque nos 20 anos do Estatuto da Cidade. 
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3.3.3. Encaminhar à CPFi-CAU/MG para análise de viabilidade financeira e providências 

cabíveis. 

3.3.4. Solicitar à GEPLAN-CAU/MG e GAF-CAU/MG estudo, na reprogramação 

orçamentária, para criação de orçamento específico para realização de editais da CPUA-

CAU/MG. 

 

Item de pauta 
3.4. Apreciação e manifestação sobre a criação de Comissão Temporária de 
Equidade e Diversidade no CAU/MG. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.4.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, informou sobre a 

necessidade da criação de Comissão Temporária de Equidade e Diversidade no 

CAU/MG, uma vez que diversos CAU/UF já implementaram tal comissão e, ainda, por 

se tratar de tema de extrema importância, além de ser um dos objetivos de trabalho da 

atual gestão. Disse que a proposição é, primeiramente, criar a comissão de forma 

temporária e, após análise desse trabalho inicial, pensar na possibilidade de mantê-la 

permanentemente.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2. Aprovar a criação da Comissão Temporária de Equidade e Diversidade do CAU/MG 

com a seguinte composição: 3 (três) conselheiros, 1 (um) funcionário do CAU/MG e 1 

(um) convidado externo; 

3.4.3. Encaminhar ao Plenário para análise e deliberação. 

 

Item de pauta 

3.5. Apreciação e manifestação sobre levantamento de conteúdos trabalhados pelas 
comissões do CAU/MG nesta e em outras gestões para a elaboração de publicação 
conjunta sobre a importância da profissão para a gestão pública e para a 
sociedade. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.5.1. A presidente do CAU/MG informou sobre a necessidade de se compilar os 

trabalhos desenvolvidos pelas comissões nas últimas gestões e na atual, a fim de se criar 

uma publicação com as ações propostas pelo CAU/MG, por meio de suas comissões, nos 

últimos dez anos, para apresentação desses trabalhos à sociedade. Em seguida, colocou 

o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. Aprovar o levantamento de conteúdos já trabalhados e, se for o caso, a 
apresentação de novos conteúdos, pelas comissões do CAU/MG em todas as suas 
gestões, sobre a importância da profissão para a gestão pública e para a sociedade. 
3.5.3. Solicitar às comissões que remetam as contribuições até 31 de agosto de 2021. 
3.5.4. Encaminhar à Gerência Geral para as providências cabíveis. 

 
 

Item de pauta 
3.6. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional - projeto: 

Palestra e Curso sobre a Lei 14133 - CEAEC  

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.6.1.  A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou o pedido de 
apoio institucional do Colégio de Entidades de Arquitetura e Engenharia Consultiva, 
fazendo saber que a nova Lei de Licitações é de extrema importância para os escritórios e 
profissionais de Arquitetura e Urbanismo. Dessa forma, fez saber que palestras sobre 
esse tema são de grande valor para a classe. Explicou, por fim, que a palestra será 
gratuita. Em seguida, colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.2. Aprovar o pedido de apoio institucional ao Projeto: Palestra e Curso sobre a Lei 
14133. 
3.6.3. Encaminhar ao Setor de Patrocínio e Assessoria de Comunicação para as 
providências cabíveis. 

 

Item de pauta 3.7. Apreciação da pauta da 115ª Reunião Plenária Ordinária. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.7.1.  A presidente do CAU/MG apresentou a pauta da 115ª Reunião Plenária Ordinária, 
solicitando a inclusão do item de pauta “7.5 Proposta de Deliberação Plenária que aprecia 
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e decide sobre a criação de Comissão Temporária de Equidade e Diversidade no 
CAU/MG.”, o que foi aprovado pelos presentes. Em seguida, colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.7.2. Aprovar a pauta da 115ª Reunião Plenária Ordinária. 
 

 
 

4. OUTROS ASSUNTOS:  

 4.1. Não houve. 
 
 

5. ENCERRAMENTO:  
 

A presidente Maria Edwiges Sobreira Leal encerrou a reunião às 12h07.  
 

Belo Horizonte, 18 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 na 148ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 5 de julho de 2021.  

 

 

 

 

 
Maria Edwiges Sobreira Leal 

Presidente do CAU/MG  
 
 
 
 
 
 

 
Frederico Carlos Huebra Barbosa 

Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG 
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