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ITEM DE PAUTA 

3.3 Discussão sobre a importância da Arquitetura e Urbanismo e do exercício 

profissional para a gestão pública e para a sociedade" e "o histórico de 

importantes discussões e ações desenvolvidas pelas comissões do CAU/MG em 

todas as suas gestões" e delibera por "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”. 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO Delibera sobre as Ações Propostas pela CPFi relacionadas a importância da 
profissão para a Gestão Pública e Sociedade. 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/MG  

DCPFi-CAU/MG Nº 170.3.3/2021 

 

Delibera sobre as Ações Propostas pela CPFi 
sobre a importância da profissão para a 
Gestão Pública e Sociedade. 

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/MG – CPFi-CAU/MG, em reunião 

extraordinária realizada no dia 09 de agosto de 2021, através de videoconferência, em Belo Horizonte, 

Minas Gerais, no exercício das competências e prerrogativas que trata o art. 98 do Regimento Interno 

aprovado pela Deliberação Plenária n° 0085.6.5/2018, e homologado pela Deliberação Plenária DPABR 

nº 0087-11/2019, do CAU/BR, e a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e: 

Considerando que o inciso I do art. 97 do Regimento Interno do CAU/BR dispõe que compete às 

comissões ordinárias e especiais apreciar e deliberar sobre matérias de sua competência e, quando for 

o caso, solicitar a sua inclusão na pauta da reunião plenária, para deliberação; 

 

Considerando que o inciso XV do art. 98 do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete à 

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre indicadores de 

caráter estratégico, institucional e econômico-financeiro para subsidiar a revisão do Planejamento 

Estratégico do CAU, em conjunto com a Comissão de Organização e Administração do CAU/MG (COA-

CAU/MG), a serem encaminhados via presidência do CAU/MG ao CAU/BR; 

 

Considerando que a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 147.3.5.2021 foi remetida à 

CPFi pelo Gerente Geral, através de correspondência eletrônica em 06 de julho de 2021; 

 

Considerando que a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 147.3.5.2021, solicita 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. E estabelece que as contribuições sejam encaminhadas ao Conselho 

Diretor até o dia 31 de agosto do ano corrente; 

 

Considerando que a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 147.3.5.2021 foi pautada e 

discutida na 169ª Reunião Ordinária da CPFi, realizada em 26 de julho de 2021. Sendo definido na 

citada reunião que os Conselheiros iriam confeccionar as propostas de ações a serem realizadas pela 

CPFi, relacionadas a importância da profissão para a gestão pública e sociedade. E que haveria nova 

discussão das ações e deliberação sobre o tema na próxima reunião da CPFi; 
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DELIBEROU: 

1. Informar que a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG estabeleceu duas ações 

prioritárias, a serem desenvolvidas por esta Comissão, que estão relacionadas a importância da 

profissão para a gestão pública e para a sociedade, quais sejam: 

 

 Realizar pesquisa abrangente com os Arquitetos e Urbanistas do CAU/MG para 

conhece-los melhor e assim poder traçar um plano de ação mais condizente com a 

realidade dos profissionais. A pesquisa visa compreender a condição social, a área de 

atuação, a remuneração e as principais dificuldades encontradas pelos Arquitetos e 

Urbanistas para o exercício da profissão. 

 

 Ampliar a relação do CAU/MG com as Prefeituras, estimular a assinatura de convênios 

com as cidades e realizar campanhas junto as prefeituras, para conscientização sobre a 

importância da Arquitetura e do Arquiteto e Urbanista. E dessa forma gerar ações mais 

benéficas para a sociedade e consequentemente maior reconhecimento e valorização 

ao trabalho dos Arquitetos e Urbanistas. 

 

 
2. Dar ciência à Presidência do CAU/MG desta Deliberação para as providências cabíveis. 

 
 

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2021. 

 

Folha de Votação DCPFi-CAU/MG N° 170.3.3/2021 

Conselheiros Estaduais 

Votação 

Sim       

(a favor) 

Não 

(contra) 
Abstenção 

Ausência 

na votação 

1 Rosilene Guedes Souza TITULAR X    

2 Mariana Fernandes Teixeira TITULAR X    

3 Fernanda Basques M. Quintão TITULAR X    

4 Antônio Augusto Pereira Moura TITULAR X    

 
 
Rosilene Guedes Souza                                   ____________________________________          
Coordenadora da CPFi-CAU/MG                                                  



Contribuições da Conselheira Fernanda Basques sobre as ações a serem desenvolvidas pela CPFi do 
CAU/MG 
 
Reunião: 170ª Reunião Extraordinária da CPFi 
Data: 09/08/2021 
Envio: através do chat do Skype 
 
Implantar um plano de comunicação com 04 focos principais: 
a) promover o papel do CAU e a importância do arquiteto e urbanista nas suas diversas áreas de 
atuação, ampliando o vínculo com a sociedade; 
b) apresentar continuamente, aos profissionais, as ações do CAU, sua relevância e suas 
possibilidades, para que os arquitetos e urbanistas compreendam e reconheçam o seu Conselho; 
c) tornar o CAU mais próximo dos estudantes e jovens arquitetos, desde o início de sua formação, 
ampliando o diálogo, usando uma linguagem atualizada e direta; 
d) ampliar a interação do CAU com os profissionais de arquitetura e urbanismo, implantando 
fóruns permanentes de discussão e ferramentas de participação coletiva; 
e) criar comissões temporárias para discussão de temas como honorários, responsabilidades, 
questões tributárias, mercado de trabalho; convidando arquitetos e urbanistas atuantes em suas áreas. 
 
 
Ampliar a participação dos conselheiros do CAU, representantes de entidades profissionais e dos 
arquitetos e urbanistas nos diversos conselhos municipais, estaduais e federais afetos à Arquitetura e 
Urbanismo; 
Implantar os fóruns regionais do CAU/MG, proporcionando que todos os arquitetos e urbanistas tenham 
voz no conselho; 
Atuar junto dos legisladores municipais e estaduais para contribuir com o detalhamento de políticas 
alinhadas ao amplo espectro das questões da Arquitetura e Urbanismo; 
Promover uma maior aproximação do CAU com as Instituições de Ensino Superior (IES), divulgando as 
questões profissionais relevantes, com ênfase na pluralidade das atribuições de arquitetos e urbanistas 
e no conhecimento da ética e disciplina profissionais; 
Intensificar o diálogo com a Academia, criando fóruns de discussão e propondo o alinhamento do 
avanço científico para suporte à realidade do mercado de trabalho;  
Apoiar programas de educação continuada junto às IES. 
Apoiar o pleno exercício profissional: definição de políticas de valorização da profissão, através de 
campanhas e convênios com entidades públicas e privadas, contratantes dos serviços de Arquitetura e 
Urbanismo; 
Atuar junto aos governos estaduais e municipais em busca da participação dos arquitetos e urbanistas 
em todas as suas esferas; 
Atuar junto aos legisladores estaduais e municipais em busca de melhor enquadramento tributário da 
categoria; 
Implantar o projeto Jovem Profissional - projeto do primeiro emprego em parceria com entidades 
públicas e privadas. 
 
Buscar a constante sinergia, com independência, entre o CAU e as entidades de profissionais e de 
empresas de Arquitetura e Urbanismo, valorizando o papel de cada entidade com o objetivo maior de 
valorização da profissão; 
Fortalecer o Colegiado de Entidades Estaduais de Arquitetura e Urbanismo (CEAU) do CAU ativo, com 
diálogo permanente entre o Conselhos e as entidades. 
 Promover ações nos diversos campos de atuação dos arquitetos e urbanistas, de forma plural e 
apartidária; 
Intensificar a fiscalização do CAU, com utilização de ferramentas modernas e tecnologias que permitam 
uma universalização de dados, através do método de georreferenciamento e da utilização de 
dispositivos de interatividade; 
Enfatizar e simplificar o atendimento ao profissional, tornando mais direta e clara a sua relação com o 
CAU, promovendo a facilitação das respostas às demandas; 



Otimizar os custos administrativos e cortar aqueles ligados à burocracia, priorizar reuniões virtuais, 
dessa forma desonerando o Conselho e permitindo ampliar os investimentos de ações voltadas para a 
sociedade e aos profissionais; 
Buscar ações para reduzir os ônus e custos para os profissionais junto ao Conselho; 
Estabelecer compromisso com uma gestão eficiente do Conselho, transparente e participativa, voltada 
para a valorização profissional e com ações voltadas para o mercado de trabalho; 
Propor ações voltadas para o empreendedorismo, startups e para buscar oportunidades advindas das 
novas modalidades de negócios no espectro de atuação da área de Arquitetura e Urbanismo; 
Criar prêmios como Mentores dos Jovens Profissionais, Parceiros dos Jovens Arquitetos, dentre outros, 
assim como ampliar a sua participação através de redes sociais, podcasts, debates e grupos temáticos 
de discussão; 
Divulgar e promover ações junto aos profissionais e ao mercado de Arquitetura e Urbanismo, para 
ampliação do conhecimento e da prática de projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e à eficiência energética; 
Criar um canal dinâmico que seja capaz de conectar a sociedade, os profissionais, os estudantes e as 
entidades públicas e privadas, com linguagem de fácil compreensão e com constante atualização; 
Criar os fóruns regionais em todo o estado de Minas Gerais, dando voz e espaço para todos os 
profissionais da arquitetura e urbanismo. 
Fortalecer a representatividade dos arquitetos e urbanistas no cenário político e institucional, sempre 
em busca da valorização da Arquitetura e Urbanismo e da demonstração de seu caráter essencial no dia 
a dia das pessoas e, em especial, nas cidades e regiões; 
Se posicionar de forma proativa junto aos veículos de comunicação e sociedade em geral, defendendo 
os valores da arquitetura e urbanismo e contribuindo para a valorização profissional. 
 
- Prosseguir com as tratativas para a aprovação da proposta do arquiteto associado, iniciada no CAU/BR, 
que permite a atuação de profissionais em diversas frentes e empresas como colaboradores ou 
associados; 
- Retomar as discussões sobre o salário mínimo profissional com base nas mudanças ocorridas desde 
1966 e na realidade do mercado atual, de modo que os setores públicos e privados sigam os mesmos 
parâmetros, sempre buscando a valorização da profissão do arquiteto e urbanista; 
- Atuar junto ao governo federal em busca da participação dos arquitetos e urbanistas em todas as suas 
esferas e na luta pela Arquitetura e Urbanismo como carreira de Estado; 
- Trabalhar pelo fim ou redução da cobrança da anuidade de empresas, em especial das Sociedades 
Individuais; 
- Trabalhar pelo valor reduzido dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) em caso de trabalhos 
realizados em equipe formada por profissionais de arquitetura e em outros casos; 
- Trabalhar pela ampliação do limite da participação profissional em empresas, de forma que os 
arquitetos e urbanistas possam ser responsáveis por diversas Sociedades de Propósito Específico; 
- Trabalhar pela simplificação dos processos no CAU/BR, redução da burocracia e da centralização de 
esforços pela valorização da Arquitetura e Urbanismo; 
- Trabalhar por uma aproximação maior com o Ministério da Educação (MEC) para o aprimoramento e 
maior discussão acerca das Diretrizes Nacionais Curriculares. 
- Trabalhar por regulação que permita a valorização das etapas de planejamento e projeto, seja em 
licitações que priorizem a importância técnica ou mesmo em processos onde a participação do arquiteto 
e urbanista seja obrigatória. 
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