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4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados: 
  

ITEM DE PAUTA 
3.1 Definir diretrizes para edital de premiação 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.  

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A CPUA deliberou o seguinte:  
 
Dar ciência à Presidência do CAU/MG, da minuta do edital de premiação de boas práticas 

na Arquitetura e Urbanismo no campo da política urbana e ambiental do CAU/MG e seus 

anexos, que resolveu em: 

 

a) Definir o cronograma de execução do edital de premiação de boas práticas na 

Arquitetura e Urbanismo no campo da política urbana e ambiental, com 

destaque para a realização simultânea das Etapas de Habilitação e Seleção de 

Propostas, a fim de reduzir a única etapa recursal e de apresentação de 

contrarrazões; 

b) Definir que o envio das ações deverá ser acompanhado pelo plano de trabalho 

que foi realizado e que o seu recebimento mais a documentação se dará 

exclusivamente por meio eletrônico; 

c) Definir o valor de premiação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 

10.000,00 por eixo temático. Primeiro lugar: R$ 5.000,00. Segundo lugar: R$ 

SÚMULA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL  
1. LOCAL E DATA: 
DATA: 06/04/2021 
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 
PARTICIPANTES 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.  
Discussão e aprovação de Súmula: Aprovação da Súmula da reunião n°62 de 06/04/2021 
Comunicados:  O Coordenador Sergio Myssior informou que participou da reunião conjunta com a CPC e a CEP no dia 
05/04/2021 sobre o Plano Diretor de Oliveira MG que não foi operacionalizado em 10 anos e que a legislação atual está 
contrária à preservação do patrimônio histórico e cultural local. Foram indicadas várias ações que poderiam ser feitas. O 
Conselheiro Sergio Myssior ponderou que seria mais interessante o CAU/MG prestar uma assessoria ao MPMG.  
 
O Coordenador Sergio Myssior informou sobre o evento que ocorrerá na próxima quinta-feira.  
  
Ordem do Dia: 
  
Outros assuntos:  
Encerramento: A reunião foi encerrada às 15:30h. 
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3.000,00. Terceiro lugar: R$ 2.000,00. Quarto lugar: Menção honrosa. 

 
ANEXO I 

 
 
CRONOGRAMA 
 
ELABORAÇÃO DE EDITAL E APROVAÇÕES INTERNAS: 11 de junho 
 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMADA PÚBLICA: 21 de junho 
 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: início do recebimento dos envelopes, às 9h00min do 
28 de junho de 2021, e encerramento às 16h59min do dia 30 de julho de 2021.  
 
COMISSÃO JULGADORA: um convidado externo, um membro da CEF-CAU/MG, um 
membro da CEP-CAU/MG, um membro da CATHIS-CAU/MG e um membro da CPUA-
CAU/MG. 
 
DATA DO JULGAMENTO DAS PRÁTICAS INSCRITAS: Dia 02 de agosto de 2021. 
 
DATA DA PUBLICAÇÃO DA LISTA DAS PRÁTICAS VENCEDORAS: Dia 09 de agosto de 
2021. 
 
VALOR TOTAL DO EDITAL: R$ 30.000,00 
 
VALOR MÁXIMO DO PRÊMIO: R$ 10.000,00 por eixo temático. Primeiro lugar: R$ 
5.000,00. Segundo lugar: R$ 3.000,00. Terceiro lugar: R$ 2.000,00. Quarto lugar: Menção 
honrosa. 
 
DEFINIÇÃO DOS PARTICIPANTES: Prefeituras, Universidades, Secretarias Municipais e 
Estaduais, Fundações e Empresas de forma geral, ONGs, desde que o responsável 
técnico esteja em dia com o CAU e tenha emitido RRT do projeto ou da obra. 
 
Por sugerir como tema do concurso: Boas práticas na Arquitetura e Urbanismo no campo 
da política urbana e ambiental. 
 
Por sugerir a limitação das incrições a ações realizadas até 5 anos antes da realização do 
concurso. 
 
Por sugerir como critério de avaliação: ênfase no ODS 11 – Cidades e Comunidades 
Sustentáveis, considerando os seguintes eixos: 
 
Eixo 1: Ambiental 

 Agricultura urbana 
 Corredores ecológicos  
 Mobilidade urbana sustentável 

 
Eixo 2: Saneamento 

 Drenagem sustentável 
 Uso racional de recursos naturais 
 Gestão de resíduos sólidos 

 
Eixo 3: Social 

 Gestão participativa 
 Educação ambiental 
 Espaços de uso coletivo 
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ITEM DE PAUTA 
3.2. Produzir conteúdo relativo a suas competências regimentais para campanha em formato de 
diálogo – podcast (ref. Protocolo Siccau n. 1145686/2020) 
 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A CPUA definiu os seguintes responsáveis, temas e datas de entrega do podcast respectivamente: 
 
Sergio Myssior – Drenagem - Entregue até o dia 19 de abril. 
Carlos Eduardo - Mobilidade – Entregue até o dia 25 de maio. 
Ramon Dupláa – Agricultura Urbana – Entregue até o dia 25 de maio. 
Mariana Fernandes – Uso de espaços públicos no contexto da pandemia de COVID-19 – Entregue 
até 25 de junho. 
Maria Carolina – Resíduos sólidos – Entregue até o dia de julho. 
 
A programação do segundo semestre será definida na reunião de junho de 2021. 
 

ITEM DE PAUTA 
3.3. 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. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
Foi solicitado à assessoria que verificasse junto à comunicação do CAU/MG se a página de 
planejamento urbano já se encontra disponível no site do CAU/MG.   
 

ITEM DE PAUTA 
3.4. Promover parcerias com instituições públicas e privadas como Governo de Minas, OAB, 
SEBRAE, FAPEMIG, dentre outras. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
A minuta do termo de Cooperação Técnica a ser firmado com a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de Minas Gerais – SEDE/MG encaminhada para Presidência do CAU/MG 
através da Deliberação CPUA 61.3.1.2021 foi encaminhada para análise da Gerência Jurídica do 
CAU/MG. 
 
A parceria com a OAB MG produziu o webinar Planejamento Urbano a ser realizado no dia 
08/04/2021: https://www.oabmg.org.br/Eventos/Home/Index/2176/0 
 
Conforme informado pela GEPLAN via e-mail enviado em 04 de março de 2020, através do link 
https://transparencia.caumg.gov.br/wp-content/uploads/Relatorio-de-Gestao-2018.2020-
CAUMG.pdf , na página 27, é possível consultar a situação dos Termos e Acordos de Cooperação 
Técnica vigentes. Deve-se considerar como atualização que o TCT com a ARMBH, que estava em 
negociação, foi firmado no final de dezembro de 2020. Para consultar cada Termo, o acesso pode se 
dar pelo link: https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=122 
 

ITEM DE PAUTA 
3.5. 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.   
 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Foi informado pela GEPLAN, via e-mail, que o relatório produzido no evento preparatório “UIA 
2020” já foi enviado para a organização da UIA. 
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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                                ____________________________________                                 
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 62ª 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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