SÚMULA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES DE
ARQUITETOS E URBANISTAS – CEAU-CAU/MG
DATA

8 de junho de 2021

LOCAL

Videoconferência

HORÁRIO

14h00 às 18h00

Maria Edwiges Sobreira Leal

Presidente do CAU/MG

Ademir Nogueira de Ávila

Vice-presidente do CAU/MG
Secretário do IAB-MG – Coordenador Adjunto do CEAU

Antônio Henrique Villela Alves
PARTICIPANTES

Coordenador da CEP-CAU/MG
Fábio Almeida Vieira
Fernanda Basques Moura Quintão
Luciana Bracarense Coimbra Veloso
Maria del Mar Ferrer Jordá Poblet

CONVIDADO

ASSESSORIA

Presidente da AsBEA – Coordenadora do CEAU
Coordenadora da CEF-CAU/MG
Representante Sinarq-MG

João Felipe Martins Abdala

Representante Precon Prefrabricados

Adriana Valadares Santos

Secretária Executiva

Ariel Luís Romani Lazzarin

Gerente Geral

Frederico Carlos Huebra Barbosa

Secretário do Plenário e Colegiado

PAUTA DA REUNIÃO
1.

Verificação do quórum:

2.

Comunicados:
2.1. Presidência;
2.2. Comissão de Ensino e Formação;
2.3. Comissão de Exercício Profissional;
2.4. AsBEA/MG;
2.5. IAB – Departamento Minas Gerais;
2.6. SINARQ/MG.

3.

Ordem do dia:

‘
3.1. Aprovação da súmula da 52ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 04 de maio de 2021. Origem: CEAU;
3.2. Apreciação e manifestação sobre ação sobre pré-fabricados de concreto em parceria com Precon. Origem: CEAU.
3.3. Apresentação das contribuições e elaboração das diretrizes que comporão o Edital do CEAU. Origem: CEAU.
3.4. Apreciação e manifestação sobre o combate ao descarte irregular de entulho e promoção da reciclagem em parceria
com ABRECON. 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 14:10, após verificar a existência de quórum.
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2. COMUNICADOS:
2.1. Presidência:
2.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a proposta de parceria
educacional entre Instituto de Pós-Graduação e Graduação de Belo Horizonte IPOG, além da
solicitação de parceria para a promoção de curso de Arquitetura e Urbanismo nas áreas de avaliações
e perícias de imóveis urbanos da Faculdade BSSP. O coordenador adjunto do CEAU, Antônio
Henrique Vilela Alves, sugeriu que fossem estabelecidos critérios para a escolha dos cursos
apoiados pelo CEAU. A coordenadora da CEF-CAU/MG, Luciana Bracarense Coimbra Veloso,
disse que a comissão pode contribuir com a verificação dos cursos e instituições que solicitam apoio
do Colegiado.
2.1.2. A presidente Maria Edwiges Sobreira Leal concedeu a palavra ao gerente geral, Ariel
Lazzarin, que fez saber que o CAU/MG divulgou um formulário, elaborado em parceria com o SebraeMG, com o intuito de levantar informações a respeito da prática profissional de Arquitetos e
Urbanistas. Disse que nos dados coletados estão sendo analisados pelo Sebrae, a fim de se
identificar as demandas desses profissionais para oferecer, dentro do Termo de Cooperação Técnica
entre as instituições, eventos e cursos que atendam as demandas apresentadas.
2.2. Comissão de Ensino e Formação:
2.2.1. A coordenadora da CEF-CAU/MG, Luciana Bracarense Coimbra Veloso, disse que a
comissão mantém as atividades de rotina, ressaltando que recebeu convite da Federação Nacional de
Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – FENEA para evento com os diretórios dos
estudantes da PUC-Minas sobre questões relativas ao estágio.
2.3. Comissão de Exercício Profissional:
2.3.1. O coordenador da CEP-CAU/MG, Fábio Almeida Vieira, disse que a comissão está
trabalhando em suas atividades rotineiras, ressaltando o encontro com a CEP-CAU/RS para troca de
ideias, entre outros, sobre a otimização da confecção dos relatórios pelos conselheiros.
2.4. AsBEA/MG:
2.4.1. A presidente da AsBEA-MG, Fernanda Basques Moura Quintão, disse que a Prefeitura de
Belo Horizonte -PBH retornou com Comissão de Licenciamento e que convidaram todas as entidades
para participar da referida comissão. Informou que, dessa forma, será possível debater questões
referentes à simplificação da análise de projetos e alteração de entendimentos sobre a questão, com
o intuito de dar ciência aos profissionais. Disse que há uma grande insatisfação com a PBH sobre
essas questões e que a comissão poderá, também, viabilizar a pacificação desses problemas. Fez
saber que o Fórum sobre a questão ocorrerá no dia 11 de junho.
2.5. IAB – Departamento Minas Gerais:
2.5.1. O secretário do IAB-MG, Antônio Henrique Villela Alves, informou que o IAB-MG tem
trabalhado em suas atividades de rotina. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal,
disse que o IAB disponibilizou o Guia nº 1 e 2, com os projetos que atendem as ODS das Nações
Unidas e que o CAU/MG dará publicidade as essas peças gráficas.
2.6. SINARQ/MG:
2.6.1. A representante do Sinarq-MG, Maria del Mar Ferrer Jordá Poblet, fez saber que o sindicato
percebe a dificuldade do momento, em função dos retrocessos na Lei trabalhista e dos ataques aos
sindicatos, com a retirada da contribuição sindical.
3. ORDEM DO DIA
Item de pauta
Origem:
Desenvolvimento:
Encaminhamento e
Proposta
Item de pauta
Origem:
Desenvolvimento:

3.1. Aprovação da súmula da 52ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 04 de maio
de 2021.
CEAU
3.1.1º A coordenadora do CEAU, Fernanda Basques Moura Quintão, apresentou a Súmula da 52ª
Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG e, sem sugestões de ajustes, colocou-a em votação.
3.1.2. Aprovar a súmula da 52ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 04 de maio de
2021, pelos presentes nessa reunião.
3.2. Apreciação e manifestação sobre ação sobre pré-fabricados de concreto em parceria com
Precon.
CEAU
3.2.1. A coordenadora do CEAU concedeu a palavra ao convidado da Precon Prefabricados, João Felipe
Martins Abdala, a fim de que expusesse suas ideias para a construção do modelo de interação entre os
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profissionais de arquitetura e urbanismo e a Precon. O sr. João Abdala agradeceu a oportunidade e
apresentou um panorama da empresa. Em seguida disse que o motivo da aproximação entre a Precon e
o CEAU passa pela criação de meios que motivem os profissionais arquitetos e urbanistas a
considerarem uma construção com peças industrializadas. Explicou que há uma barreira grande na
questão do tipo de construção modular e os aspectos arquitetônicos da obra. Disse que há uma série de
instituições que procuraram a Precon para a construção com pré-fabricados, com o objetivo de redução
de mão-de-obra e de diminuição das incertezas referentes à execução e ao custo da obra, uma vez que
na construção pré-fabricada o custo é mais conhecido. Disse, também, que o objetivo desse contato é o
desenvolvimento de um olhar voltado para a pré-fabricação, também, com um conceito associado a uma
arquitetura contemporânea e confortável. O representante da Precon falou que uma ação seria a
realização de evento no qual apresentariam as possibilidades dos prefabricados a arquitetos e
urbanistas. O secretário do IAB-MG, Antônio Henrique Villela Alves, sugeriu que fosse criado um curso
ou workshop, que pudesse ser replicado, com a finalidade de capacitar os profissionais interessados. A
representante do Sinarq-MG, Maria del Mar Ferrer Jordá Poblet, disse que uma possibilidade
interessante de discussão seria a adequação dos prefabricados nos programa públicos nas áreas de
ATHIS, educação/escolas e saúde/hospitais. A coordenadora da CEF-CAU/MG, Luciana Bracarense
Coimbra Veloso, questionou o representante da Precon no sentido de saber se há algum tipo de ação
planejada para os estudantes de Arquitetura e Urbanismo, uma vez que julga ser interessante a
apresentação dessa possibilidade desde à formação dos profissionais. O Sr. João Abdala pontuou que
houve a tentativa de palestras nas escolas de Arquitetura, mas que o projeto não teve sequência. Dessa
forma, sugeriu criar material para este fim, com o auxílio do CEAU-CAU/MG, para a retomada de uma
ação nestes moldes. O coordenador da CEP-CAU/MG, Fábio Almeida Vieira, disse que seria
interessante pensar na possibilidade de extensão desse curso ou workshop para os setores técnicos de
prefeituras, o que poderia trazer visibilidade à empresa. A coordenadora do CEAU disse que o ponto de
partida seria a educação do público-alvo e, por isso, questionou o representante da Precon sobre qual
seria a ação proposta. O Sr. João Abdala propôs preparar uma apresentação mais robusta, a ser
debatida em reunião futura do Colegiado, sobre os temas que serão abordados para análise e seleção e,
após definição, seriam criados os materiais para tal formação.
Encaminhamento e
Proposta
Item de pauta
Origem:

Desenvolvimento

Encaminhamento e
Proposta
Item de pauta
Origem:

Desenvolvimento

Encaminhamento e
Proposta

3.2.2. Aguardar nova apresentação da Precon.
3.3. Apreciação e manifestação sobre a construção de diretrizes para edital do CEAU.
CEAU
3.3.1 A coordenadora do CEAU, Fernanda Basques Moura Quintão, falou sobre a construção de
diretrizes para a construção do edital do Colegiado e concedeu a palavra ao gerente geral, Ariel
Lazzarin, que explicou sobre a necessidade de se definir, por meio do edital, como serão gastos os
recursos previstos. Disse que na gestão anterior foi elaborado um edital que não foi executado, o que
poderia ser utilizado como referência para a elaboração do edital de 2021. Fez saber, também, sobre a
importância de se definir o objetivo do edital, para que, a partir desse momento, o departamento jurídico
possa analisar a possibilidade de simplificação do processo. A coordenadora do CEAU, Fernanda
Basques Moura Quintão, solicitou a leitura do edital elaborado pelo CEAU-CAU/RS e o envio de
contribuições para apresentação na 54ª Reunião do Colegiado.
3.3.2. Aguardar o envio de contribuições para definição das diretrizes do Edital na 54ª Reunião do
CEAU.
3.4. Apreciação e manifestação sobre o combate ao descarte irregular de entulho e promoção da
reciclagem em parceria com ABRECON.
Presidência
3.3.1 A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, falou sobre o convite da Associação
Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição – ABRECON em parceria com
o CAU/MG, em formato “live”, no qual seria discutido o combate ao descarte irregular de entulho e
promoção da reciclagem de resíduos da construção e demolição (RCD). Falou sobre a empresa Terra, a
qual trabalha com a CasaCor, ressaltando que o trabalho desenvolvido por eles é muito interessante e
vai ao encontro do trabalho realizado pela ABRECON. Por este motivo, sugeriu que fosse estudada a
possibilidade da realização de eventos sobre o tema.
3.3.2. Aprovar a realização de evento do CEAU-CAU/MG em parceria com a Associação Brasileira para
Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição – ABRECON, em formato “live”, sob
coordenação da presidente da AsBEA, Fernanda Basques Moura Quintão, sobre o combate ao descarte
irregular de entulho e promoção da reciclagem de resíduos da construção e demolição.
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3.3.3. Solicitar à coordenadora do CEAU que conduza, com apoio da Assessoria de Eventos do
CAU/MG, as tratativas para a realização do evento com a ABRECON.
3.3.4. Estudar a possibilidade de realização de uma série de eventos relacionados à temática, inclusive,
considerando o case da CasaCor.
3.3.5. Encaminhar à Assessoria de Eventos para providências cabíveis.
4. OUTROS ASSUNTOS:
A coordenadora do CEAU, Fernanda Basques Moura Quintão, disse que trará proposições sobre a questão da arquitetura de interiores na
próxima reunião do Colegiado, uma vez que julga importante o CAU/MG se abrir para os profissionais dessa área, sugerindo a criação de
comissão temporária sobre o assunto.
5. ENCERRAMENTO
A coordenadora do CEAU encerrou a reunião às 16h28 - Belo Horizonte, 8 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 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 CEAU- CAU/MG na 54ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de julho de 2021.

FERNANDA BASQUES
MOURA
QUINTAO:02991318660

Assinado de forma digital por
FERNANDA BASQUES MOURA
QUINTAO:02991318660
Dados: 2021.07.09 17:29:35 -03'00'

Fernanda Basques Moura Quintão
Presidente da AsBEA-MG
Coordenadora do CEAU

MARIA EDWIRGES
SOBREIRA
LEAL:48566330668

Assinado de forma digital por MARIA
EDWIRGES SOBREIRA
LEAL:48566330668
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