SÚMULA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES DE
ARQUITETOS E URBANISTAS – CEAU-CAU/MG
DATA

31 de agosto de 2021

LOCAL

Videoconferência

PARTICIPANTES

HORÁRIO

Maria Edwiges Sobreira Leal

Presidente do CAU/MG

Antônio Henrique Villela Alves

Secretário do IAB-MG – Coordenador Adjunto do CEAU

Lucas Lima Leonel Fonseca

Coordenador Adjunto da CEP-CAU/MG

Fernanda Basques Moura Quintão
Luciana Bracarense Coimbra Veloso
Maria del Mar Ferrer Jordá Poblet

CONVIDADOS

ASSESSORIA

14h30 às 18h00

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

Maria Victória Ribeiro Podboy

Representante FENEA

João Felipe Martins Abdala e
Henrique Guedes

Representantes Precon

Ariel Luís Romani Lazzarin

Gerente Geral

Adriana Valadares Santos

Secretária Executiva

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 55ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 10 de agosto 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.
3.5 Apreciação e manifestação sobre a complementação de dados para embasar a primeira revisão do Plano de Ação
CEAU-CAUMG. Origem GEPLAN.

4.
5.

Outros assuntos:
Encerramento.
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1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM
A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, deu início à reunião às 14:40, após verificar a existência de quórum.
2. COMUNICADOS:
2.1. Presidência:
2.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, informou que a arquiteta e urbanista
Dorinha Alvarenga, por meio do SINARQ, solicitou a divulgação de curso de capacitação em Planos
Diretores.
2.2. Comissão de Ensino e Formação:
2.2.1. A coordenadora da CEF-CAU/MG, Luciana Bracarense Coimbra Veloso, notificou que há não
comunicados novos em relação as atividades rotineiras da CEF. Sobretudo, ressaltou que houve uma
reunião com as comissões de ensino de outros estados a fim de alinhar uma série de ações conjuntas
com relação aos cursos de Ensino a Distância (EAD) e a possibilidade de um debate com o MEC no
tocante as atualizações das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs).
2.3. Comissão de Exercício Profissional:
2.3.1. O coordenador adjunto da CEP-CAU/MG, Lucas Leonel Fonseca, informou que em reunião
extraordinária foi discutido a respeito de um novo manifesto contendo as atribuições dos arquitetos e
urbanistas, bem como sobre a implementação de um novo sistema de julgamento de processos.
2.4. AsBEA/MG:
2.4.1. A presidente da AsBEA-MG, Fernanda Basques Moura Quintão, comunicou que o arquiteto e
urbanista, Danilo Silva Batista, foi eleito presidente nacional da AsBEA-BR e manifestou expectativa
no que tange a resolução de questões pendentes no setor. Posteriormente, relatou que a AsBEA
agora assina o prêmio Saint-Gobain e discorreu sobre premiação ocorrida em semana anterior. Em
seguida, informou a respeito da criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e
Estratégico de Belo Horizonte – CODESE BH que consiste em uma organização formada pela
sociedade civil organizada, para colaborar com a função pública de refletir sobre o futuro da cidade de
Belo Horizonte e colaborar com os planos de desenvolvimento econômico, social e urbano. Nesse
sentido, a presidente da AsBEA-MG convidou os presentes a participarem de reunião inicial, cujo
intuito é delinear uma estrutura para o referido Conselho.
2.5. IAB – Departamento Minas Gerais:
2.5.1. O secretário do IAB-MG, Antônio Henrique Villela Alves, apresentou a intenção de montar um
projeto com os recursos disponíveis e sugere a criação de um seminário que discorra sobre uma das
seguintes temáticas: ferramenta BIM, gerenciamento de escritórios no pós-pandemia ou
sustentabilidade.
2.6. SINARQ/MG:
2.6.1. A representante do Sinarq-MG, Maria del Mar Ferrer Jordá Poblet, informou sobre reunião da
entidade que discutiu a respeito de qual seria o melhor formato de evento previsto pelo CEAU. Diante
disso, foi proposta a temática sobre o “Trabalho do Arquiteto”, no que se refere a duas vertentes:
“Campos de Atuação do Arquiteto” e “Relações de Trabalho do Arquiteto”, bem como foi debatido
sobre a importância de se estabelecer uma data para o supracitado evento.
3. ORDEM DO DIA
Item de pauta
Origem:
Desenvolvimento:
Encaminhamento e
Proposta

Item de pauta
Origem:
Desenvolvimento:

3.1. Aprovação da súmula da 55ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 10 de agosto
de 2021.
CEAU
3.1.1º A coordenadora do CEAU, Fernanda Basques Moura Quintão, apresentou a Súmula da 55ª
Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG e, sem sugestões de ajustes, colocou-a em votação.
3.1.2. Aprovar a súmula da 55ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 10 de agosto de
2021, pelos presentes nessa reunião, com abstenção do Conselheiro Lucas Lima Leonel Fonseca, pois
não participou da referida reunião.
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 Gerente Geral, Ariel Luís Romani Lazzarin, recordou que, após análise do Conselho Diretor
sobre como se apresentava o Edital de Patrocínio para entidades de Arquitetura e Urbanismo, onde as
entidades que compõem o Colegiado não poderiam participar, ficou acordado que na presente reunião
as entidades apresentariam propostas de ações a serem patrocinadas pelo CAU e dirigidas pelo CEAUPágina 2 de 4

MG. Nesse sentido, a presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, sugeriu a ocorrência de
três eventos, cada um capitaneado por uma das entidades, AsBEA/MG, IAB e SINARQ/MG. No entanto,
discutido e estruturado dentro do CEAU. A presidente ainda propôs um seminário com vários temas,
onde em cada dia uma entidade liderasse, porém, a mesa seria sempre composta pelo CEAU. Em
seguida, a coordenadora da CEF-CAU/MG, Luciana Bracarense Coimbra Veloso, corrobora a
alegação da presidente do CAU/MG propondo a realização de um seminário mais denso com temas que
envolvam as três entidades supracitadas. Posteriormente, a representante do Sinarq-MG, Maria del Mar
Ferrer Jordá Poblet, sugere que o evento aconteça anualmente no mês de novembro, com a
homenagem, em cada encontro, de uma arquiteta e um arquiteto de referência.
Encaminhamento e
Proposta

Item de pauta
Origem:

Desenvolvimento

Encaminhamento e
Proposta

3.2.2. As entidades manterão contato para estabelecerem os detalhes do evento até a próxima reunião
do CEAU.
3.3. Tratativas para viabilizar o desenvolvimento de eventos/cursos na área de pré-fabricados em
concreto armado.
CEAU
3.3.1 A coordenadora do CEAU, Fernanda Basques Moura Quintão, concedeu a palavra aos
convidados da PRECON, João Abdala e Henrique Guedes que apresentaram o projeto do sistema
construtivo de pré-fabricados, o qual consiste em oferecer uma visão mais didática, eficiente e prática,
desde conceitos sobre o sistema construtivo pré-fabricado de concreto até etapas de diretrizes para
projetos arquitetônicos utilizando este sistema. Nesse sentido, João Abdala sugeriu um workshop,
dividido em quatro encontros organizados mensalmente, a fim de apresentar o projeto aos profissionais
arquitetos e urbanistas. O objetivo do projeto é que todos os arquitetos e urbanistas tenham capacitação
para modular o quesito estrutural que envolve a profissão. Em seguida, a representante do Sinarq-MG,
Maria del Mar Ferrer Jordá Poblet, propôs que seja discutido no workshop que será organizado pela
PRECON questões sobre habitação de interesse social. Posteriormente, o Coordenador da Comissão de
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (CATHIS) do CAU/MG, Lucas Lima Leonel
Fonseca, propõe estreitar os laços com a PRECON para o desenvolvimento de projetos. Adiante, a
presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, sugere que os encontros aconteçam com menor
periodicidade, a fim de criar um público interessado. Uma vez que encontros mensais podem
comprometer o engajamento dos arquitetos e urbanistas no tocante ao evento. Além disso, a presidente
do CAU/MG propôs que inicialmente o sistema construtivo de pré-fabricados seja abordado de forma
compacta e, posteriormente, para aqueles que tiverem o intuito de ampliar a compreensão sobre o
assunto, fosse elaborado um curso mais denso.
3.3.2. Os representantes Precon enviarão a proposta para um wokshop para análise dos membros do
CEAU e proposições.

l
Item de pauta
Origem:
Desenvolvimento
Encaminhamento e
Proposta
Item de pauta
Origem:

Desenvolvimento

Encaminhamento e
Proposta

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
3.4.1 . A coordenadora do CEAU, Fernanda Basques Moura Quintão, relatou sobre o retorno das
reuniões do Fórum e propõe o envio de proposta para a Prefeitura de Belo Horizonte solicitando a
disponibilização de agenda prévia de reuniões.
3.4.2 . A coordenadora do CEAU, Fernanda Basques Moura Quintão, encaminhará uma minuta para
aprovação dos demais.
3.5 Apreciação e manifestação sobre a complementação de dados para embasar a primeira
revisão do Plano de Ação CEAU-CAUMG.
GEPLAN
3.5.1. O Gerente Geral, Ariel Lazzarin, apresentou a tabela do Plano de Ação do CEAU –CAU/MG, com
suas metas e estratégias, aprovado na 50ª reunião. No sentido de monitorar o Plano, que terá sua
primeira revisão apresentada ao Plenário do CAU/MG em outubro de 2021. Nesse sentido, foi realizada
uma validação das informações com o objetivo de atualizar os responsáveis pelas ações/ situação do
andamento, com o objetivo de atualizar a primeira revisão do referido Plano. No decorrer da
apresentação da tabela do Plano de Ação do CEAU –CAU/MG, a presidente do CAU/MG, Maria
Edwiges Sobreira Leal, ausentou-se da reunião devido a compromisso subsequente.
3.5.2. Encaminhar a primeira revisão do Plano de Ação CEAU-CAUMG para a Gerência de
Planejamento Estratégico.
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4. OUTROS ASSUNTOS: não houve
5. ENCERRAMENTO
A coordenadora do CEAU encerrou a reunião às 17h30 - Belo Horizonte, 31 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 57ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de outubro de 2021.

FERNANDA BASQUES MOURA Assinado de forma digital por FERNANDA
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Dados: 2021.10.21 10:37:34 -03'00'

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

MARIA EDWIRGES SOBREIRA
LEAL:48566330668
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Maria Edwiges Sobreira Leal
Presidente do CAU/MG
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