
 

 

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA 

PROCESSO / 

ÍTEM DE PAUTA 
Itens 3.1 e 3.2 da súmula da reunião ordinária n° 192 da CED/MG. 

INTERESSADO Presidente do CAU/MG  

ASSUNTO Solicitação de realização de reunião extraordinária   

 

DELIBERAÇÃO N° 36/2021 – CED – CAU/MG –   

- A Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, CED-CAU/MG, em 

reunião ordinária no dia 20 de setembro de 2021, por videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas 

que trata o art. 95 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária DPOMG nº 0085.6.5/2018, do CAU/MG 

e homologado pela Deliberação Plenária nº DPABR Nº 0087-11/2019, do CAU/BR, e: 

- Considerando que a Lei Federal n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e 

Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências; 

- Considerando inciso IX, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como competência comum às 

Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “apreciar, deliberar e monitorar a execução de programas e projetos 

do Planejamento Estratégico do CAU, no âmbito de suas competências”. 

- Considerando que a CED-CAU/MG não está tendo tempo hábil para elaboração de outras ações além dos 

encaminhamentos dos processos ético-disciplinares. 

- Considerando a necessidade de atualização das DELIBERAÇÕES n° 02 /2019 e 08/2018 – CED – CAU/MG.  

- Considerando a necessidade de elaboração de Campanha de Ética e Disciplina indicado no Plano de Ação do 

CAU/MG. 

 

DELIBEROU: 

1. Solicitar ao Presidente do CAU/MG a realização de audiência extraordinária da CED/MG no dia 25/10/2021, 

das 8h30min às 11h30min, para conclusão das definições destas ações supracitadas. A pauta da reunião conterá 

apenas estes itens.   

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2021. 

  
Cecília Maria Rabelo Geraldo                               ____________________________________  

Coordenadora da CED-CAU/MG  

  

Ilara Rebeca Duran de Melo                                   ____________________________________  

Membro titular da CED-CAU/MG  

  

Michela Perígolo Rezende                                       ____________________________________  

Membro titular da CED-CAU/MG  

  

João Paulo Alves de Faria                                        ____________________________________  

Membro titular da CED-CAU/MG  

_____________________________________________           ______________________________________ 
Cecília Maria Rabelo Geraldo  – Conselheira Coordenadora da CED-CAU/MG.                   Diogo Braga – Arquiteto Analista Assessor da CED-CAU/MG. 

Considerando as normas da PORTARIA NORMATIVA N° 01, DE 7 DE MAIO DE 2021, atesto a veracidade e a autenticidade das informações acima 

prestadas, tendo sido aprovado o presente documento em reunião realizada na data citada com a anuência dos membros da Comissão de Ética e 

Disciplina do CAU/MG. 
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		2021-09-22T17:22:41-0300
	CECILIA MARIA RABELO GERALDO:37523449620


		2021-09-24T10:12:00-0300
	Diogo Ubaldo Braga
	Eu atesto a precisão e a integridade deste documento




