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SÚMULA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 

DATA 21 de setembro de 2021 HORÁRIO 09h30 às 12h00 

LOCAL Videoconferência 

  

MEMBROS 

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 

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 152ª reunião do Conselho Diretor, realizada em 27 de agosto de 2021 - Origem: 
Presidência. 
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes do edital de patrocínio modalidade Patrimônio Cultural, 
conforme deliberação DCPC/MG nº 19/2021 (27-6.1.2021): SICCAU 1383978/2021. Origem: CPC-CAU/MG. 
 
3.3. Apreciação e manifestação em relação à solicitação de titularidade dos bens remanescentes pela 
proponente ARQN Reformas Populares – Edital ATHIS 004/2020 - Origem: Patrocínio 
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes para novo normativo para concessão de apoio institucional e 
financeiro. Origem: Presidência. RETIRADO DE PAUTA 
 
3.5. Manifestação sobre Plano Diretor de Pouso Alegre. Origem: Vice-presidência. 
 
3.6. Apreciação da pauta da 118ª Reunião Plenária Ordinária. Origem: Presidência. 

4. Outros assuntos:  
5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila deu início à reunião às 09:45, após verificar a existência de 

quórum. 

 

2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Da Presidência: 

 
 
 
 
 

2.1.1. O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, falou sobre a solicitação de 

revisão de decisão do Plenário, requisitada pelos solicitantes de CAT-A, as quais foram 

indeferidas pela deliberação plenária DPOMG 0114.7.3/2021, explicando que os 

interessados solicitaram que o Conselho revisse seu posicionamento, em atenção ao 

constante da Deliberação Nº 024/2021-CEP-CAU/BR. Informou que foi solicitado parecer 

 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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jurídico orientativo, a fim de fosse dado o devido tratamento à essas solicitação, em que se 

considerou que o CAU/MG não deve reconhecer este recurso, pois a defesa à DPOMG 

0114.7.3/2021 já foi encaminhada à instância superior (CAU/BR). Contudo, ponderou que 

essa decisão, de reconhecer ou não o recurso, cabe o Plenário do CAU/MG. Por fim, fez 

saber que será nomeado relator para apresentação ao Plenário.  

2.1.2.  Noutro momento, solicitou aos membros do Conselho Diretor que fosse incluído o item 

“3.5. Apreciação e manifestação sobre Plano Diretor de Pouso Alegre. Origem: Vice-presidência. 

”, na pauta da presente reunião, o que foi ratificado pelos presentes. 

 

 3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1.  Aprovação da Súmula da 152ª reunião do Conselho Diretor, realizada em 31 de 

agosto de 2021. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1.  O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, apresentou a Súmula 
da 152ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 31 de agosto de 2021 e, sem que 
houvesse ajustes, colocou-a em votação, a qual foi aprovada pelos presentes.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a Súmula da 152ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 31 de agosto 
de 2021. 

 

Item de pauta 
3.2 Apreciação e manifestação sobre as diretrizes do edital de patrocínio 
modalidade Patrimônio Cultural, conforme deliberação DCPC/MG nº 19/2021 (27-
6.1.2021): SICCAU 1383978/2021.  

Origem: CPC 

Desenvolvimento 

3.2.1. O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, explicou os 

pormenores das diretrizes do edital de patrocínio da Comissão de Patrimônio Cultural – 

CPC-CAU/MG. Após discussões e inclusão do item 2 da deliberação CPC/MG nº 

19/2021 (27-6.1.2021) “Ressaltar a recomendação presente na ata de reunião da 

Comissão de seleção e classificação das propostas referência: Edital n.° 005/2020 – 

chamamento público para patrocínio - modalidade Patrimônio Cultural – “Em tempo, 

em consideração adicional esta Comissão apontou que para aprimoramento do edital 

nas próximas edições sugere-se que deva ser deixado claro o desafio proposto e a 

necessidade de apresentação de peças gráficas exemplificativas e a atuação dos 

projetos perante as redes sociais. Assim como pode ser interessante envolver 

profissionais da área de desenvolvimento de software/produtos digitais, para alinhar o 

escopo/o que será proposto para que se esteja mais alinhado com os propósitos de 

uma pedagogia de valorização e defesa do patrimônio cultural” como parte das 

diretrizes, o vice-presidente do CAU/MG colocou a proposta em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2. Aprovar as diretrizes do edital de patrocínio na modalidade Patrimônio Cultural, 
conforme deliberação anexa. 

3.2.3. Incluir a ressalva do item 2 da deliberação CPC/MG nº 19/2021 (27-6.1.2021) 
como parte das diretrizes. 

3.2.4. Solicitar à Presidência que inclua convidados com conhecimento específico do 

tema na Comissão Julgadora. 

3.2.5. Encaminhar ao Plenário do CAU/MG para apreciação e deliberação. 

 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação em relação à solicitação de titularidade dos bens 
remanescentes pela proponente ARQN Reformas Populares – Edital ATHIS 
004/2020. 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 
 
3.3.1. O vice-presidente do CAU/MG apresentou a solicitação da proponente ARQN 
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Reformas populares, em que requisitou a titularidade dos bens adquiridos para o 
desenvolvimento do projeto contemplado no Edital de ATHIS 004/2020. Sem maiores 
discussões, colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

 

3.3.2. Aprovar a requisição da proponente ARQN Reformas Populares, no sentido de 

conceder a titularidade dos bens adquiridos. 

3.3.3.  Encaminhar ao Setor de Patrocínio do CAU/MG para providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.4. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes para novo normativo para 
concessão de apoio institucional e financeiro. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.4.1. O vice-presidente do CAU/MG informou que retirou o item “3.4. Apreciação e 

manifestação sobre as diretrizes para novo normativo para concessão de apoio 

institucional e financeiro” de pauta, uma vez que a matéria (apoio institucional às 

Instituições de Ensino Superior – IES) foi deliberada pela comissão de ensino e, ainda, 

que não houve tempo de analisar o documento produzido por aquela comissão, a fim 

de uni-lo aquele produzido pela Gerência Geral. Dessa forma, disse que o assunto 

retornará, na próxima reunião, de maneira mais completa. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2.  Não houve. 

 

Item de pauta 3.5. Apreciação e manifestação sobre Plano Diretor de Pouso Alegre. 

Origem: Vice-presidência 

Desenvolvimento 

3.5.1.  O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, comunicou que está 

ocorrendo a revisão do Plano Diretor do município de Pouso Alegre, o qual prevê, entre 

outros, ampliar, para áreas de proteção ambiental (área de amortecimento), as Zonas de 

Expansão Urbana nos bairros Buritis, Jardim Floresta e Parque Ibirá, tornando uma área 

de amortecimento de parque municipal em área urbana, sob justificativa de que estariam 

consertando erro passado, uma vez que alegam que a área em questão era urbanizada. 

Disse, ainda, que o correto trâmite para tal aprovação não foi respeitado, levando-se em 

consideração que não houve audiência pública na Câmara de Vereadores para discussão 

do tema. O gerente jurídico, Guilherme Alves, explicou que foram produzidos uma 

manifestação de preocupação sobre a questão, a ser publicada no sítio eletrônico do 

CAU/MG, e um ofício, a ser enviado ao presidente da Câmara de Pouso Alegre, com os 

apontamentos do CAU/MG referentes à essa matéria, a qual está em discussão naquela 

casa legislativa. Após ajustes no texto apresentado, colocou a proposta em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. Aprovar o encaminhamento de ofício do CAU/MG, ao presidente da Câmara 

Municipal de Pouso Alegre.  

3.5.3.  Aprovar a publicação do Manifesto no sítio do CAU/MG.  

3.5.4.  Encaminhar à Secretaria Geral para providências cabíveis. 
 

Item de pauta 
3.6. Apreciação da pauta da 118ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada em 21 
de setembro de 2021. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.6.1.  O vice-presidente do CAU/MG apresentou a pauta da 118ª Reunião Plenária 

Ordinária, a ser realizada em 21 de setembro de 2021, às 14 horas e, sem ajustes, 

colocou o item em votação.  

 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.2. Aprovar a pauta da 118ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada em 21 de 
setembro de 2021.  

 

4. OUTROS ASSUNTOS:  
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Assunto 4.1. Mudança e adequação da sede do CAU/MG.  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
4.1.  O gerente geral, Ariel Lazzarin, informou que já foram iniciadas as tratativas e 
negociações referentes à mudança da sede do CAU/MG.   

 

Assunto 4.2. Convênio do CAU e Graphisoft. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

4.2.  O vice-presidente, Ademir Nogueira de Ávila, informou que o CAU/BR já possui 
convênio com a Graphisoft e que o CAU/MG daria a necessária publicidade à questão, 
uma vez que o convênio traz benefícios para os profissionais de arquitetura e urbanismo 
que eventualmente optem por trabalhar com esse software.  
  

 

Assunto 4.3. Palestras nas Escolas de Arquitetura 

Origem: CEP 

Desenvolvimento 

4.2.  O coordenador da CEP-CAU/MG, Fábio Almeida Vieira, disse que foi discutido na 
comissão a participação do CAU como palestrante nas Escolas de Arquitetura (CAU nas 
Escolas), explicando a necessidade de se definir para qual comissão as demandas 
deveriam ser encaminhadas, uma vez que foi constatado que a CEP e a CEF-CAU/MG 
possuem a prerrogativa de realizarem palestras nas Escolas de Arquitetura. Dessa forma, 
sugeriu que fosse elaborada uma palestra, com linguagem acessível, que trate dos 
assuntos afetos às comissões CEF, CEP e CED, com conteúdo de fácil absorção pelos 
estudantes e possível de ser ministrada por qualquer um dos conselheiros. A 
coordenadora da CEF-CAU/MG, Luciana Bracarense Coimbra Veloso, disse que as 
demandas referentes ao CAU nas Escolas deveriam ser concentradas na CEF, que 
provocaria, caso necessário, as outras comissões. Além disso, solicitou que fossem 
enviadas as apresentações já consolidadas para que a comissão possa adequá-las ao 
novo modelo a ser criado. 
 

 

5. ENCERRAMENTO:  
 

O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, encerrou a reunião às 11h13. 
 

Belo Horizonte, 21 de setembro 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. Súmula aprovada na 154ª 

Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 5 de outubro de 2021. 

 

 
 
 

Ademir Nogueira de Ávila 
Vice-presidente do CAU/MG 

 

 
 
 

Frederico Carlos Huebra Barbosa 
Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG 
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