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SÚMULA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL  
1. LOCAL E DATA: 
DATA: 02/03/2021 
LOCAL: Ambiente virtual - teleconferência 
HORÁRIO: 9:30h as 15:30h 
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 
 Maria Carolina Nassif de Paula   Membro Titular da CPUA-CAU/MG 

 Ramon Dupláa Soares Pinheiro de Araújo 
Moreira 

Convidado - Membro Suplente da CPUA-CAU/MG 

3. PAUTA:  
Verificação do quórum: Registra-se a presença de todos os convocados para esta reunião. Os conselheiros Antônio Augusto 
Pereira Moura e Maria Carolina Nassif de Paula não puderam da reunião no período da tarde, realizado entre 14:00h às 
15:30h. 
Discussão e aprovação de Súmula: Aprovação da Súmula da reunião n°61 de 02/03/2021 
Comunicados:    O conselheiro Carlos Eduardo Rodrigues Duarte informou que, conforme Ofício 079/2021 CAU/MG, ele e a 
Conselheira Suplente Elaine Saraiva foram indicados para composição do Conselho Gestor do Fundo de Municipal de 
Habitação de Interesse Social – FMHIS.  
 
O conselheiro Carlos Eduardo Rodrigues Duarte informou que foi convidado a participar da formação do Observatório Urbano 
(ou do plano diretor) que se trata de um grupo formado por outros arquitetos e representantes da sociedade civil. A reunião 
será realizada na quinta feira as 04 de mar as 18:30hs.  
 
O Coordenador Sergio Myssior informou que a OAB/MG convidou a CPUA para participar de eventos promovidos pela 
Comissão de Política Urbana da OAB/MG. Sergio Myssior informou que participou de uma reunião do Município de Caxambu 
representando o CAU/MG, juntamente com outros colegas da autarquia. 
 
O Coordenador Sergio Myssior informou que a Professora de Arquitetura e Urbanismo Renata Bacelar Teixeira deseja contar 
com a participação do CAU/MG na instituição de ensino onde leciona (UNA) e, por orientação do coordenador da CPUA, a 
solicitação foi encaminhada para a gerência geral do CAU/MG.   
 
O coordenador Sergio Myssior informou sobre um grupo de WhatsApp da CPUA/BR e solicitou a que a assessoria cadastre os 
membros da CPUA/MG em tal grupo, visando integrar a comunicação. A administração do grupo no app está à cargo da Sra. 
Caroline Bertol - +55 61 81739686. O objetivo é inserir a CPUA/MG nas discussões nacionais, contribuindo e colaborando 
com os trabalhos na área de política urbana e ambiental. Especialmente neste momento em que a CPUA/BR está iniciando 
as discussões relativas à RESOLUÇÃO CGSIM Nº 64.  
Ordem do Dia: 
3.1 Apreciar termo de cooperação técnica que entre si celebram o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas 
Gerais e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, visando a implementação de ações 
conjuntas para a divulgação de instrumentos de política urbana e de planejamento urbano. 
 
3.2. 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. 
 
3.3. Detalhar as diretrizes do Plano de Trabalho 2021 da CPUA, definir metas e prazos. 
 
3.4. Definir um cronograma de trabalho da CPUA. 
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4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados: 
  

ITEM DE PAUTA 

3.1 Apreciar termo de cooperação técnica que entre si celebram o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais, visando a implementação de ações conjuntas para a divulgação de instrumentos de 
política urbana e de planejamento urbano.  

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
A CPUA aprovou o termo, com ressalva em relação ao cronograma e datas de início e término. 
Solicitou que seja agendada uma reunião com Victor Augusto Gomes Prosdocimi, da Diretoria de 
Planejamento Territorial, Consórcios e Associativismo Municipal - DPCA da SEDESE, para alinhar o 
cronograma e estabelecer as prioridades para o período de 2021.  
 

ITEM DE PAUTA 
3.2. 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: 

 
Após analisar o Plano Estratégico CAU/MG, a CPUA observou o seguinte: 
 
Para consecução das reuniões ordinárias, o valor a ser gasto será bem menor, tendo em vista que as 
reuniões estão sendo realizadas remotamente. O orçamento anual com todos os eventos foi revisto 
conforme o valor proposto para o ano de 2020, tendo em vista que em 2021 os eventos serão 
realizados predominantemente de forma remota e virtual.  
 
Além das ações que já estavam previstas no plano de ação do CAU/MG para 2021, a CPUA deliberou 
por realizar as seguintes ações:  
 

1. Proposição de frente parlamentar na ALMG em conjunto com outras comissões do CAU/MG. 
Elencar projetos de lei estaduais para a atuação do CAU/MG. 
 
A CPUA determinou iniciar a articulação da Frente Parlamentar na ALMG, preferencialmente 
em conjunto e parceria com a CATHIS e, para tal, deverá solicitar um espaço na reunião da 
CATHIS de (05/04/2021) ou convidar a CATHIS para participar da próxima reunião da CPUA 
(06/04/2021) para tratar do tema. Será encaminhado comunicado na sequência. 

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

 
3. Estabelecer, por meio de edital, convênios com instituições públicas e/ou privadas para 

qualificar e capacitar os profissionais Arquitetos e Urbanistas para trabalhar com 
regularização fundiária, tendo em vista a elevada demanda em todos os municípios do 
Estado, bem como as determinações legais da Lei 13.465/2017. 
 

4. Promover premiação através de um edital de boas práticas na Arquitetura e Urbanismo no 
campo da política urbana e ambiental, incluindo diversas categorias relacionadas, tais como 
drenagem sustentável, parques lineares, corredores ecológicos, jardins de chuva, hortas 
urbanas, telhados verdes, sistemas de reuso e retenção de água de chuva, gestão integrada 
de resíduos sólidos urbanos, mobilidade sustentável, energia limpa e renovável, adaptação 
às mudanças climáticas, dentre outros, tanto na etapa de projeto, obra concluída ou 
proposta acadêmica/científica, sempre relacionado à Agenda 2030 e à Nova Agenda Urbana. 

 
5. Promover uma seleção por meio de edital para desenvolvimento e disponibilização 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. 

Outros assuntos:  
Encerramento: A reunião foi encerrada às 15:30h. 
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6. 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, convergente com o 
plano estratégico, o plano de gestão, a Agenda 2030 e a NAU. 

 
7. Produzir conteúdo relativo a suas competências regimentais para campanha em formato de 

diálogo – podcast (ref. Protocolo Siccau n. 1145686/2020).  
 
A CPUA definiu que a produção de conteúdo para a campanha de Podcast terá periodicidade 
mensal e solicitou que a divulgação seja feita periodicamente conforme a publicação de 
conteúdo (divulgação no facebook, twitter, instagram do CAU/MG). Temas a serem tratados 
/ responsável: a definir ao longo do período entre a 61ª reunião e a 62ª reunião ordinária da 
CPUA/MG. 

 
8. Retomar a página de planejamento urbano e ambiental no site do CAU/MG, com acesso 

direto pela página inicial, facilitando o acesso ao conteúdo produzido.   
 
A respeito desse item, a CPUA deliberou por solicitar à Comunicação do CAU/MG a inclusão 
de uma página de A CPUA deliberou por solicitar à Comunicação do CAU/MG a inclusão de 
uma página de planejamento urbano e ambiental no portal do CAU/MG, com acesso direto 
pela página inicial no menu formado pelas as abas horizontais localizadas à direita da página 
inicial, facilitando o acesso ao conteúdo produzido, tanto dos profissionais de arquitetura e 
urbanismo como do público em geral. A princípio a página deverá conter o material que está 
na Biblioteca Virtual dentro de: mobilidade e paisagismo e meio ambiente e planejamento 
urbano e regional, acrescido dos editais, da legislação correlata e de material técnico e de 
comunicação que possa expandir os valores da política urbana e ambiental. 

 
9. Promover parcerias com instituições públicas e privadas como Governo de Minas, OAB, 

SEBRAE, FAPEMIG, dentre outras.   
 
O Coordenador Sergio Myssior sugeriu que fossem marcadas reuniões com o SEBRAE e 
FAPEMIG para estabelecer parcerias conforme disponibilidade de datas.  

 
10. 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.   
 
A CPUA solicitou também que a Assessoria da CPUA verificasse junto à GEPLAN do CAU/MG 
e com o CAU/BR a possibilidade de enviar conteúdo para a UIA 2021, encaminhando, a 
princípio o relatório produzido no evento preparatório “UIA 2020” promovido pela CPUA em 
2019. 

 
11. Inscrever e realizar um evento no 3° Circuito Urbano do Programa das Nações Unidas para 

os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT). 
 

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

 
Além das discussões em torno da temática de Plano Diretor, a CPUA decidiu incluir o Minas Reurb 
nas suas discussões. (Lei federal 13.465). Foi sugerido celebrar um convênio com o CORI – MG para 
apoio aos programas de regularização fundiária urbana nos municípios, bem como para promover 
espaço para promoção e capacitação na temática. 
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A CPUA solicitou que a Assessoria verifique e faça um levantamento dos termos de parceria e de 
cooperação propostos e celebrados pelo CAU/MG, inclusive com a Agência Metropolitana, visando 
intensificar as parcerias e estabelecer ações de trabalhos conjuntos. 
 

ITEM DE PAUTA 3.3. Detalhar as diretrizes do Plano de Trabalho 2021 da CPUA, definir metas e prazos. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 

A CPUA definiu os prazos para realizar as ações propostas para 2021 e deliberou por dar ciência à 
Presidência do CAU/MG da proposta de plano de trabalho da CPUA-CAU/MG para o exercício 2021 
para que encaminhe para a apreciação e deliberação pelo Conselho Diretor do CAU/MG. 

 

ITEM DE PAUTA 3.4. Definir um cronograma de trabalho da CPUA. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
A CPUA deliberou por solicitar a alteração do calendário de reuniões da CPUA para o ano de 2021, 
alterando as datas das reuniões da CPUA para as seguintes datas: 06/04/2021; 04/05/201; 
08/06/2021; 03/08/2021; 31/08/2021; 05/10/2021 e 09/11/2021. A deliberação deve seguir para as 
instâncias superiores para aprovação. 
  
 

 
 
 

 
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                                ____________________________________                                 
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 15:30h, tendo sido o que havia a ser tratado, os membros da CPUA-CAU/MG encerraram a 61ª 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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