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ITEM DE PAUTA 3.4. Elaboração do Plano de Ação 2021-2023 conforme solicitado pela GEPLAN-
CAU/MG. 

INTERESSADO Presidência CAU/MG, GEPLAN CAU/MG 
ASSUNTO Plano de Ação 2021-2023 

 
DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 

DCPUA-CAU/MG Nº 63.3.4/2021 
 

A COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL DO CAU/MG – CPUA-CAU/MG, reunida ordinariamente em 
ambiente virtual, através de videoconferência no dia 04 de maio de 2021, no exercício das competências e 
prerrogativas que trata o art. 99 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária nº 0085.6.5/2018, do 
CAU/MG e homologado pela Deliberação Plenária nº DPABR Nº 0087-11/2019, do CAU/BR, e a Lei nº 12.378, de 
31 de dezembro de 2010, e: 

Considerando o 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 o inciso X, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como competência comum às 
Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “elaborar e deliberar sobre os planos de ação e orçamento e os 
planos de trabalho da comissão, e suas alterações, observando o Planejamento Estratégico do CAU e as 
diretrizes estabelecidas”. 
 
Considerando o inciso XI, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como competência comum às 
Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “apreciar, cumprir e fazer cumprir a execução das metas previstas 
nos planos de ação e orçamento, e acompanhar os resultados alcançados no plano de trabalho das comissões”. 
 
Considerando o inciso XII, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como competência comum 
às Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “propor, apreciar e deliberar sobre o aprimoramento e 
cumprimento dos indicadores estratégicos pertinentes às competências da respectiva comissão”. 
 
Considerando o Plano de Ação e Programação Orçamentária 2021 aprovado por meio de deliberação plenária do 
CAU/MG DPOMG N° 0108.6.5/2020, de 16 de novembro de 2019. 

Considerando o plano de gestão da Presidência 2021-2023 que dentre os princípios norteadores propostos, 
apresenta a gestão democrática e participativa e a arquitetura e urbanismo para todos.  

Considerando os Objetivos Estratégicos do CAU 2013-2023 contemplam, dentre outros, o estímulo ao 
conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo; a 
garantia da participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana; a eficácia no 
relacionamento e comunicação com a sociedade; o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo; 

Considerando a proposta de plano de trabalho CPUA encaminhada para a Presidência do CAU/MG em 
10/03/2021 através da deliberação DCPUA-CAU/MG 61.3.3/2021 via protocolo SICCAU 1272869/2021. 
 
Considerando as sugestões obtidas através da consulta pública realizada pelo CAU/MG para o triênio 2013-2023. 
 
DELIBERA: 

1. Dar ciência à Presidência do CAU/MG do Plano de Ação da CPUA-CAU/MG para o triênio 2021-2023 

conforme Anexo I dessa deliberação. 

 

Belo Horizonte, 04 de maio de 2021. 

 
Folha de Votação - DCPUA-CAU/MG Nº 63.3.4/2021 

 

Conselheiros Estaduais 
Votação 

Sim       
(a favor) 

Não 
(contra) 

Abstenção 
Ausência na 

votação 
1 Sergio Myssior   TITULAR x    
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2 Carlos Eduardo Rodrigues Duarte TITULAR x    

3 Claudia Alkmim Guimarães Teixeira               SUPLENTE x    

4 Maria Carolina Nassif de Paula   TITULAR x    

5 Mariana Fernandes Teixeira TITULAR    x 

 

 
Sergio Myssior                                                   ____________________________________ 
Coordenador da CPUA-CAU/MG                                                  

 
Carlos Eduardo Rodrigues Duarte                   ____________________________________ 
Coordenador Adjunto da CPUA-CAU/MG 
   
 
Claudia Alkmim Guimarães Teixeira                ____________________________________                                 
Membro Suplente da CPUA-CAU/MG   
 
 
Maria Carolina Nassif de Paula                               ____________________________________                               
Membro Titular da CPUA-CAU/MG  
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ANEXO I 
 

Ação proposta Objetivo Estratégico Indicador vinculado Meta sugerida Orçamento Estimado ODS relacionado Cronograma estimado

Proposição de frente parlamentar na ALMG em 
conjunto com outras comissões do CAU/MG.

Garantir a participação dos 
arquitetos e urbanistas no 
planejamento territorial e 
na gestão urbana

Formalização da 
frente parlamentar sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2021

Elencar projetos de lei estaduais para a atuação 
do CAU/MG.

Garantir a participação dos 
arquitetos e urbanistas no 
planejamento territorial e 
na gestão urbana

Deliberação 
formalizando a 
manifestação sobre 
os projetos de lei sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2021

Articular o II Seminário Legislativo ALMG e 
CAU/MG para o ano de 2022.

Garantir a participação dos 
arquitetos e urbanistas no 
planejamento territorial e 
na gestão urbana

Deliberação 
formalizando a 
realização do 
seminário sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2021

Estabelecer, por meio de edital, convênios com 
instituições para qualificar e capacitar os 
profissionais Arquitetos e Urbanistas para 
trabalhar com regularização fundiária.

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo 
como política de Estado

Formalização do 
convênio sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2021

Promover premiação através de um edital de boas 
práticas na Arquitetura e Urbanismo no campo da 
política urbana e ambiental e enviar para a 
aprovação do Conselho Diretor do CAU/MG.

Estimular o conhecimento, o 
uso de processos criativos e 
a difusão das melhores 
práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

Realizar a 
premiação 30000

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2021

Promover uma seleção por meio de edital para 
desenvolvimento de conteúdo pedagógico para 
ensino fundamental e médio sobre política 
urbana e ambiental que seja de uso livre e enviar 
para a aprovação do Conselho Diretor do CAU/MG.

Fomentar o acesso da 
sociedade à Arquitetura e 
Urbanismo

Publicação do 
material sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2021

Promover seleção por meio de edital ou através 
de empresa contratada para elaboração de 
cartilhas com temáticas diversas dentro do plano 
de trabalho da CPUA.

Fomentar o acesso da 
sociedade à Arquitetura e 
Urbanismo

Publicação do 
material 60000

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2021

Produzir conteúdo relativo a suas competências 
regimentais para campanha em formato de 
diálogo – podcast (ref. Protocolo Siccau n. 
1145686/2020)

Estimular o conhecimento, o 
uso de processos criativos e 
a difusão das melhores 
práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

Produzir 10 
podcasts por ano 12000

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2021

Retomar a página de planejamento urbano e 
ambiental no site do CAU/MG, com acesso direto 
pela página inicial dentre as abas horizontais 
localizadas à direita da página inicial (similar ao 
acesso da página de ensino e formação e ATHIS) 
facilitando o acesso ao conteúdo produzido.

Assegurar a eficácia no 
relacionamento e 
comunicação com a 
sociedade

Disponibilização da 
página sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2021

Promover parcerias com instituições públicas e 
privadas como Governo de Minas, MPMG, AMM, 
OAB, SEBRAE, FAPEMIG, dentre outras.

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo 
como política de Estado

Formalização de 
pelo menos uma 
parceria sem custo

ODS 17 - Parcerias e 
meios de 
implementação 2° semestre 2021

Promover a participação do CAU/MG na UIA 2021 
através do envio de conteúdo, como o relatório 
produzido no evento preparatório “UIA 2020” 
dentre outros.  

Fomentar o acesso da 
sociedade à Arquitetura e 
Urbanismo

Enviar relatório 
para a UIA sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2021

Inscrever e realizar um evento no 3° Circuito 
Urbano do Programa das Nações Unidas para os 
Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT).

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo 
como política de Estado Realizar o evento 1500

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2021

Propor ações conjuntas com as demais Comissões 
Especiais, tais como, o 2° Seminário Conjunto das 
Comissões Especiais.

Estimular o conhecimento, o 
uso de processos criativos e 
a difusão das melhores 
práticas em Arquitetura e 
Urbanismo Realizar o evento 1500

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2021

Plano de Ação 2021-2023
Comissão/Gerência/Assessoria: CPUA/GERTEF/Bethânia Ferreira
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2022

Manter frente parlamentar na ALMG em conjunto 
com outras comissões do CAU/MG.

Garantir a participação dos 
arquitetos e urbanistas no 
planejamento territorial e 
na gestão urbana

Encaminhamento 
de manifestação 
para a ALMG sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2022

Elencar projetos de lei estaduais para a atuação 
do CAU/MG.

Garantir a participação dos 
arquitetos e urbanistas no 
planejamento territorial e 
na gestão urbana

Deliberação 
formalizando a 
manifestação sobre 
os projetos de lei sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2022

Realizar o II Seminário Legislativo ALMG e 
CAU/MG para o ano de 2022.

Garantir a participação dos 
arquitetos e urbanistas no 
planejamento territorial e 
na gestão urbana Realizar o evento 1500

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2022

Participar do congresso da AMM

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo 
como política de Estado

Participação no 
evento sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2022

Indicação de profissionais arquitetos e urbanistas 
para compor conselhos municipais

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo 
como política de Estado

Indicar 
profissionais para 
pelo menos 10 
conselhos sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2022

Criação de grupo de trabalho sobre mobilidade 
urbana

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo 
como política de Estado

Formalização da 
criação do grupo 
através de 
deliberação sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2022

Produzir conteúdo relativo a suas competências 
regimentais para campanha em formato de 
diálogo – podcast (ref. Protocolo Siccau n. 
1145686/2020)

Estimular o conhecimento, o 
uso de processos criativos e 
a difusão das melhores 
práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

Produzir 10 
podcasts por ano sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2022

Criar um fórum de discussão na página de 
planejamento urbano e ambiental no site do 
CAU/MG com o objetivo de: promover a 
integração de conselhos participativos, engajar 
profissionais arquitetos e urbanistas, criar uma 
agenda de todos os conselhos participativos, 
recebendo comunicados, atas, deliberações

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo 
como política de Estado

Formalização da 
criação do fórum 
através de 
deliberação sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2022

Promover parcerias com instituições públicas e 
privadas como Governo de Minas, MPMG, AMM, 
OAB, SEBRAE, FAPEMIG, dentre outras.

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo 
como política de Estado

Formalização de 
pelo menos uma 
parceria sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2022

Inscrever e realizar um evento no 4° Circuito 
Urbano do Programa das Nações Unidas para os 
Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT).

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo 
como política de Estado Realizar o evento 1500

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2022

Propor ações conjuntas com as demais Comissões 
Especiais, tais como, o 3° Seminário Conjunto das 
Comissões Especiais.

Estimular o conhecimento, o 
uso de processos criativos e 
a difusão das melhores 
práticas em Arquitetura e 
Urbanismo Realizar o evento 1500

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2022

2023

Manter frente parlamentar na ALMG em conjunto 
com outras comissões do CAU/MG.

Garantir a participação dos 
arquitetos e urbanistas no 
planejamento territorial e 
na gestão urbana

Encaminhamento 
de manifestação 
para a ALMG sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2023

Elencar projetos de lei estaduais para a atuação 
do CAU/MG.

Garantir a participação dos 
arquitetos e urbanistas no 
planejamento territorial e 
na gestão urbana

Deliberação 
formalizando a 
manifestação sobre 
os projetos de lei sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2023

Realizar o III Seminário Legislativo ALMG e 
CAU/MG para o ano de 2022.

Garantir a participação dos 
arquitetos e urbanistas no 
planejamento territorial e 
na gestão urbana Realizar o evento 1500

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2023

Participar do congresso da AMM

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo 
como política de Estado

Participação no 
evento sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2023

Indicação de profissionais arquitetos e urbanistas 
para compor conselhos municipais

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo 
como política de Estado

Indicar 
profissionais para 
pelo menos 10 
conselhos sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2023

Manter grupo de trabalho sobre mobilidade 
urbana

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo 
como política de Estado

Formalização, 
através de 
deliberação, das 
manifestações do 
grupo de trabalho sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2023

Produzir conteúdo relativo a suas competências 
regimentais para campanha em formato de 
diálogo – podcast (ref. Protocolo Siccau n. 
1145686/2020)

Estimular o conhecimento, o 
uso de processos criativos e 
a difusão das melhores 
práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

Produzir 10 
podcasts por ano sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 1° semestre 2023

Manter um fórum de discussão na página de 
planejamento urbano e ambiental no site do 
CAU/MG com o objetivo de: promover a 
integração de conselhos participativos, engajar 
profissionais arquitetos e urbanistas, criar uma 
agenda de todos os conselhos participativos, 
recebendo comunicados, atas, deliberações

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo 
como política de Estado

Alimentar o fórum 
com pelo menos 1 
conteúdo por mês sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2023

Promover parcerias com instituições públicas e 
privadas como Governo de Minas, MPMG, AMM, 
OAB, SEBRAE, FAPEMIG, dentre outras.

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo 
como política de Estado

Formalização de 
pelo menos uma 
parceria sem custo

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2023

Inscrever e realizar um evento no 5° Circuito 
Urbano do Programa das Nações Unidas para os 
Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT).

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo 
como política de Estado Realizar o evento 1500

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2023

Propor ações conjuntas com as demais Comissões 
Especiais, tais como, o 4° Seminário Conjunto das 
Comissões Especiais.

Estimular o conhecimento, o 
uso de processos criativos e 
a difusão das melhores 
práticas em Arquitetura e 
Urbanismo Realizar o evento 1500

ODS 11 - Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 2° semestre 2023  
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