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SÚMULA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL  
1. LOCAL E DATA: 
DATA: 01/02/2021 
LOCAL: Ambiente virtual - teleconferência 
HORÁRIO: 9:30h as 12:30h 
2. PARTICIPAÇÃO: 
PRESIDIDA POR  Sergio Myssior – Coordenador da CPUA-CAU/MG 
TIPO DE REUNIÃO Ordinária 
ASSESSORIA  Bethânia Ferreira da Silva 
 Carlos Eduardo Rodrigues Duarte Coordenador Adjunto da CPUA-CAU/MG 
 Antônio Augusto Pereira Moura Membro Titular da CPUA-CAU/MG 
 Mariana Fernandes Teixeira Membro Titular da CPUA-CAU/MG 
 Claudia Alkmim Guimaraes Teixeira Convidado - Membro Suplente da CPUA-CAU/MG 

 Ramon Dupláa Soares Pinheiro de Araújo 
Moreira 

Convidado - Membro Suplente da CPUA-CAU/MG 

 Claudia Bernadeth Ribeiro Convidado - Membro Suplente da CPUA-CAU/MG 
3. PAUTA:  
Verificação do quórum: Registra-se a presença de todos os convocados para esta reunião. A Conselheira Maria Carolina 
Nassif de Paula justificou sua ausência.                                                        
Discussão e aprovação de Súmula: Aprovação da Súmula da reunião n°60 de 01/02/2021 
Comunicados:  
Ordem do Dia: 
3.1 Conhecer os membros titulares e suplentes da CPUA e suas expectativas e objetivos. 
 
3.2. Apresentação da CPUA, das competências comuns e específicas de acordo com o Regimento Interno do CAU/MG.  
 
3.3 Ter acesso e conhecer as realizações da CPUA/MG e CPUA/BR, tendo acesso ao balanço das atividades e lições 
aprendidas.  
 
3.4 Apreciar demandas do plano de ação da gestão anterior que não foram concluídas, a saber:  
 

 Apreciar DCD-CAU/MG Nº 123.3.3.2020 e manifestar se possui interesse em participar da campanha da CED-
CAU/MG em formato de diálogo (podcast) – (Encaminhar resposta via protocolo 1119761); 

 
 Minutar e encaminhar para a aprovação do plenário, uma proposta de requerimento de constituição na 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) de frente parlamentar em defesa da Arquitetura e Urbanismo 
como política de estado, com a finalidade de comunicar e debater matérias legislativas que tratam da produção da 
arquitetura e urbanismo no estado. (ref: AÇÃO: 1.2.2 – PROPOSTA DE FRENTE PARLAMENTAR PARA A ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - ALMG); 

 
 Promover, com o suporte da Assessoria de Comunicação (CAU/MG), programa de comunicação para difundir a 

aplicação dos instrumentos de política urbana e ambiental nos municípios e regiões metropolitanas mineiras. (ref: 
AÇÃO: 2.2.1 – ELABORAR PROPOSTA DE CARTILHA DE PLANEJAMENTO URBANO).  

 
3.5. Analisar o Plano de Ação da Presidência CAU/MG e o Plano Estratégico CAU/MG, identificando as contribuições da 
CPUA para a consecução das metas e objetivos.  
 
3.6. Elaborar as diretrizes do Plano de Trabalho 2021 da CPUA. 
 
3.7. Definir um cronograma de trabalho da CPUA. 
 
3.8. Indicar um representante que esteja a par da Resolução CGSIM nº 64 do Ministério da Economia para participar de 
vídeo conferência com o Núcleo de Juiz de Fora do IAB/MG (Demanda encaminhada pela Presidência do CAU/MG).  
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4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados: 
  
ITEM DE PAUTA 3.1. Conhecer os membros titulares e suplentes da CPUA e suas expectativas e objetivos. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Foi realizada apresentação dos membros da CPUA e da assessoria.  
 

ITEM DE PAUTA 
3.2. Apresentação da CPUA, das competências comuns e específicas de acordo com o Regimento 
Interno do CAU/MG.  

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
Foi realizada a apresentação da CPUA, das competências comuns e específicas de acordo com o 
Regimento Interno do CAU/MG.  
 

ITEM DE PAUTA 
3.3. Ter acesso e conhecer as realizações da CPUA/MG e CPUA/BR, tendo acesso ao balanço das 
atividades e lições aprendidas. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
Foram apresentadas as realizações da CPUA/MG e CPUA/BR das últimas gestões, com um balanço 
das atividades e lições aprendidas, conquistas e dificuldades. A assessoria da CPUA informou sobre 
dinâmica da CPUA, a diferença no trabalho das comissões especiais das comissões ordinárias e 
explicou como é feito o trabalho da assessoria da CPUA. O Coordenador da CPUA solicitou à 
Assessoria da CPUA para criar uma pasta no Drive com o conteúdo da CPUA das gestões anteriores.   
 

ITEM DE PAUTA 3.4. Apreciar demandas do plano de ação da gestão anterior 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
A CPUA manifestou interesse em participar da campanha da CED-CAU/MG em formato de diálogo 
(podcast).  
 
A CPUA manifestou interesse em criar uma proposta de requerimento de constituição na 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) de frente parlamentar em defesa da Arquitetura e 
Urbanismo como política de estado, com a finalidade de comunicar e debater matérias legislativas 
que tratam da produção da arquitetura e urbanismo no estado. (ref: AÇÃO: 1.2.2 – PROPOSTA DE 
FRENTE PARLAMENTAR PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - ALMG); 
 
A CPUA manifestou interesse em promover, com o suporte da Assessoria de Comunicação 
(CAU/MG), programa de comunicação para difundir a aplicação dos instrumentos de política urbana 
e ambiental nos municípios e regiões metropolitanas mineiras. (ref: AÇÃO: 2.2.1 – ELABORAR 
PROPOSTA DE CARTILHA DE PLANEJAMENTO URBANO).  
 

ITEM DE PAUTA 
3.5. Analisar o Plano de Ação da Presidência CAU/MG e o Plano Estratégico CAU/MG, 
identificando as contribuições da CPUA para a consecução das metas e objetivos. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
O Plano Estratégico do CAU/MG de 2021 ainda está em consolidação, sendo assim a análise do 
referido plano será feita na próxima reunião da CPUA.  
 

ITEM DE PAUTA 3.6. Elaborar as diretrizes do Plano de Trabalho 2021 da CPUA. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
A CPUA traçou as seguintes diretrizes para criar o plano de trabalho 2021 – 2023: 
 

 Trabalhar em prol da constituição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) de 
frente parlamentar em defesa da Arquitetura e Urbanismo Frente Parlamentar na ALMG e 
promover Seminário Legislativo em parceria com a ALMG. 

Outros assuntos:  
Encerramento: A reunião foi encerrada às 12:30h. 
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 Promover por meio da CPUA um edital de patrocínio na área de política urbana e 

ambiental para 2021 (tema a definir) ou edital de concurso nos moldes do URBAN 21 
(grupo de alunos com professor orientador com presença de um profissional de mercado 
participando) com premiação em dinheiro, se possível.  

 
 Criação de seminário sobre Revisão dos planos diretores com a participação dos 

municípios mineiros, plano de saneamento, plano de arborização com divulgação de 
cartilha ou manual técnico. Além disso a CPUA poderá contribuir para o preenchimento de 
representações do CAU nas instâncias municipais e estadual.  

 
 Definir plano de comunicação para difundir a aplicação dos instrumentos de política 

urbana e ambiental nos municípios e regiões metropolitanas mineiras (incluindo Podcast, 
cartilhas, etc.). Tratar junto à imprensa, em meio de podcast ou através de artigos, os 
eventos sazonais (falta de água, chuvas, ocupações irregulares, calor) que impactam no 
planejamento urbano. Criação de portal com boas práticas em planejamento urbano 
ambiental (precisa ser feito por Arq. Urb. com RRT), boas propostas legislativas 
convergentes com ODS, artigos sobre planejamento urbano e ambiental, além de todo o 
material produzido pela CPUA.  
 

 Buscar parcerias com o Governo do Estado (em andamento), com entidades de fomento e 
pesquisa como FAPEMIG, com SEBRAE, ABNT, dentre outros e avaliar possibilidade de 
parceria com o Arquiteto e Urbanista Daniel Rodrigues criador do URB Cidades. Buscar 
parceria com a CPUA/BR e com as CPUA dos outros CAU/UF, conhecer as ações que estão 
sendo desenvolvidas, etc.  
 

 Realização do evento Outubro Urbano em parceria com a ONU HABITAT. 
 

 Participação do CAU/MG pauta UIA 2021, se possível.  
 

 Realização do evento Virada criativa, presencialmente, em 2023, se possível.  
 
Os membros da CPUA vão detalhar melhor cada uma das diretrizes e enviar por e-mail para 
consolidar o Plano de Trabalho na próxima reunião. 
 

ITEM DE PAUTA 3.7. Definir um cronograma de trabalho da CPUA. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
A CPUA solicita alterar as reuniões da CPUA para terça-feira no ano de 2021. O cronograma de 
trabalho será definido na próxima reunião a partir do Plano de Trabalho consolidado. 
 

ITEM DE PAUTA 
3.8. Indicar um representante que esteja a par da Resolução CGSIM nº 64 do Ministério da 
Economia para participar de vídeo conferência com o Núcleo de Juiz de Fora do IAB/MG 
(Demanda encaminhada pela Presidência do CAU/MG). 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
A CPUA indicou como representante a Conselheira Cláudia Ribeiro, com a consideração de que o 
assunto seja amplamente debatido na CPUA e no CAU/MG.  
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Sergio Myssior                                                            ____________________________________                                 
Coordenador da CPUA-CAU/MG                                     
 
Carlos Eduardo Rodrigues Duarte                           ____________________________________ 
Coordenador Adjunto da CPUA-CAU/MG     
 
Antônio Augusto Pereira Moura                             ____________________________________                                 
Membro Titular da CPUA-CAU/MG                 
 
Maria Carolina Nassif de Paula                                                           AUSENTE 
Membro Titular da CPUA-CAU/MG   
 
Mariana Fernandes Teixeira                                    ____________________________________ 
Membro Titular da CPUA-CAU/MG   
                                       
Bethânia Ferreira da Silva                                        ____________________________________                                 
Assessora da CPUA-CAU/MG                                     

ENCERRAMENTO: 
   
As 12:30h, tendo sido o que havia a ser tratado, os membros da CPUA-CAU/MG encerraram a 60ª Reunião Ordinária da 
Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental do CAU/MG. Para os devidos fins, foi lavrada esta Súmula que vai 
assinada pelos participantes da reunião e pela Assessora Bethânia Ferreira da Silva. 
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