SÚMULA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES DE
ARQUITETOS E URBANISTAS – CEAU-CAU/MG
DATA

10 de agosto de 2021

LOCAL

Videoconferência

Maria Edwiges Sobreira Leal

HORÁRIO

14h00 às 18h00

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
Luciana Bracarense Coimbra Veloso
Matheus Guerra Cotta

ASSESSORIA

Coordenadora da CEF-CAU/MG
Representante Sinarq-MG

Ariel Luís Romani Lazzarin

Gerente Geral

Frederico Carlos Huebra Barbosa

Secretário do Plenário e Colegiado

Adriana Valadares Santos

Secretária Executiva

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 54ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 05 de julho de 2021.
Origem: Coordenadora CEAU;
3.2 Revisão do Edital das Entidades de Arquitetos e Urbanistas e Estudantes de Arquitetura e Urbanismo a fim
de possibilitar meios de participação das entidades do CEAU. Origem: Coordenadora CEAU;
3.3 Tratativas para viabilizar o desenvolvimento de eventos/cursos na área de pré-fabricados em concreto
armado. Origem: Coordenadora do CEAU.
3.4 Solicitação da retomada do Fórum de Acompanhamento do Processo de Modernização e Simplificação dos
Procedimentos e Normativas Relacionados ao Licenciamento de Projetos e Obras no Município de Belo
Horizonte. Origem: Coordenadora do CEAU.
4.

Outros assuntos:

5.

Encerramento.

A coordenador adjunto do CEAU, Antônio Henrique Villela Alves, deu início à reunião às 14:45, após verificar a existência
de quórum.
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2.1. Presidência:

2.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, falou sobre a sua
participação no evento em Paracatu, onde se discutiu, além das questões do patrimônio,
sobre concursos, entidades de arquitetura e urbanismo e sobre parcerias técnicas com a
Secretaria de Cultura do estado. Disse, também, que o secretário de cultura de Minas
Gerais esteve na cidade para a solenidade de abertura de campi da Fundação de Arte de
Ouro Preto – FAOP, explicando que a fundação pertence à Universidade Estadual de Minas
Gerais – UEMG, sendo esta a mais antiga escola de restauração do país. Ponderou que a
UEMG/FAOP deveria implantar uma residência técnica de restauração arquitetônica, o que não
existe ainda. Noutro ponto, fez saber que o CAU/MG irá participar de evento integrador em
Uberaba, nos dias 15 e 16 de setembro, e que o evento está aberto à participação das
entidades. Dessa forma, disse que pretendem retomar o Projeto Rotas. Mostrou-se
preocupada com o andamento do edital das entidades, uma vez que faltam poucos meses para
o término do ano e, até o momento, não houve movimentações nesse sentido. Falou, por fim,
sobre o mês do Urbanismo da ONU Habitat, a fim de que as entidades pensassem em um
evento sobre o tema.
2.2. Comissão de Ensino e Formação:
2.2.1. A coordenadora da CEF-CAU/MG, Luciana Bracarense Coimbra Veloso, falou
sobre participação, como mediadora, de evento com a Associação Brasileira para
Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição - ABRECON, sobre o descarte
de resíduos da construção civil, julgando ter sido o evento muito profícuo.
2.3. Comissão de Exercício Profissional:
2.3.1. O coordenador da CEP-CAU/MG, Fábio Almeida Vieira, informou que a comissão
permanece em seus trabalhos rotineiros, exaltando a planilha criada pelo vice-presidente,
para possibilitar agilidade na análise dos processos de exercício profissional.
2.4. AsBEA/MG:
2.4.1. Não houve.
2.5. IAB – Departamento Minas Gerais:
2.5.1. O secretário do IAB-MG, Antônio Henrique Villela Alves, informou que não obteve
retorno da presidente do IAB, Iracema Generoso e, por este motivo, não houve
comunicados.
2.6. SINARQ/MG:
2.6.1. O representante do Sinarq-MG, Matheus Guerra Cotta, informou que o sindicato tem
participado das discussões sobre a manutenção do salário mínimo profissional, ressaltando
a necessidade de aprofundamento do assunto, uma vez que há grande repercussão na
Arquitetura e Urbanismo. Disse, ainda, que estão acompanhando a reestruturação da
BHtrans e apresentará informações sobre o tema futuramente.

Item de pauta
Origem:
Desenvolvimento:

3.1. Aprovação da súmula da 54ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 05
de julho de 2021.
CEAU
3.1.1. A coordenador adjunto do CEAU, Antônio Henrique Villela Alves, apresentou a
Súmula da 54ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG e, sem sugestões de ajustes, colocou-a
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em votação, a qual foi aprovada por todos os presentes.
Encaminhamento e
Proposta

Item de pauta
Origem:

Desenvolvimento:

Encaminhamento e
Proposta

3.1.2. Aprovar a súmula da 54ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 05 de
julho 2021.
3.2 Revisão do Edital das Entidades de Arquitetos e Urbanistas e Estudantes de
Arquitetura e Urbanismo a fim de possibilitar meios de participação das entidades do
CEAU.
CEAU
3.2.1. O conselheiro Fábio Almeida Vieira explicou que o Conselho Diretor do CAU/MG
alertou que o edital, da forma como se apresenta, não permite contemplar as entidades que
compõem o CEAU em função de impedimento jurídico e, por este motivo, foi retirado de pauta
daquela instância deliberativa. O gerente jurídico, Guilherme Alves, explicou o histórico da
questão, informando que há vedação jurídica na cessão de recursos para as entidades do
CEAU, uma vez que há dirigentes dessas entidades como conselheiros do CAU/MG. O
gerente geral, Ariel Lazzarin, propôs que se desenvolvesse meio de o CEAU propor ações a
serem desenvolvidas pelo próprio Colegiado, com a execução do CAU/MG. A presidente do
CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, solicitou análise de se abrir o patrocínio as
entidades multiprofissionais, desde que os projetos sejam coordenados por arquitetos e
urbanistas. Mostrou-se preocupada com o andamento do edital e, por este motivo, ratificou as
palavras do gerente geral, no sentido de que as entidades apresentassem projetos para serem
desenvolvidos com o CEAU-CAU/MG, incluindo a FENEA. Após discussões acerca de como
se daria a aplicação das verbas destinadas ao Colegiado, definiu-se que poderia ser estudado
o remanejamento das verbas previstas para o edital, a fim de que estas sirvam para a
execução das proposições das entidades. O representante do Sinarq-MG, Matheus Guerra
Cotta, propôs que as entidades se unissem a fim de promover evento sobre a questão do
salário mínimo profissional, a ser realizado, ainda, em 2021.
3.2.2. Estudar, internamente, a utilização do recurso previsto para o exercício 2021 para a
execução do edital das entidades, para o custeio de ações a serem propostas pelas próprias
entidades e realizadas pelo CEAU-CAU/MG.
3.2.3. Solicitar que as entidades encaminhem propostas de ações a serem executadas pelo
CEAU-CAU/MG.

Origem:

3.3 Tratativas para viabilizar o desenvolvimento de eventos/cursos na área de préfabricados em concreto armado.
CEAU

Desenvolvimento

Retirado de Pauta.

Encaminhamento e
Proposta

Não houve.

Item de pauta

Origem:

3.4 Solicitação da retomada do Fórum de Acompanhamento do Processo de
Modernização e Simplificação dos Procedimentos e Normativas Relacionados ao
Licenciamento de Projetos e Obras no Município de Belo Horizonte.
CEAU

Desenvolvimento

Retirado de Pauta.

Encaminhamento e
Proposta

Não houve.

Item de pauta
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4. OUTROS ASSUNTOS:
Não houve.

5. ENCERRAMENTO
O coordenador adjunto do CEAU encerrou a reunião às 16h14. - Belo Horizonte, 10 de agosto 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 56ª
Reunião Ordinária, realizada em 31 de agosto de 2021.

ANTONIO HENRIQUE
VILLELA
ALVES:05788902835

Assinado de forma digital por
ANTONIO HENRIQUE VILLELA
ALVES:05788902835
Dados: 2021.09.13 17:42:17 -03'00'

Antônio Henrique Vilela Alves
Secretário IAB-MG
Coordenador Adjunto do CEAU

MARIA EDWIRGES SOBREIRA
LEAL:48566330668

Assinado de forma digital por MARIA
EDWIRGES SOBREIRA
LEAL:48566330668
Dados: 2021.09.02 14:43:44 -03'00'

Maria Edwiges Sobreira Leal
Presidente do CAU/MG
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