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SÚMULA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 

DATA 14 de dezembro de 2021 HORÁRIO 09h30 às 12h00 

LOCAL Híbrida 

  

MEMBROS 

Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente do CAU/MG 

Ademir Nogueira de Ávila Vice-Presidente do CAU/MG 

Cecília Maria Rabelo Geraldo Coordenadora da CED-CAU/MG 

Luciana Bracarense Coimbra Veloso Coordenadora da CEF-CAU/MG 

Fábio Almeida Vieira Coordenador da CEP-CAU/MG 

Elaine Saraiva Calderari 

 

 

 

 

Coordenadora da COA-CAU/MG 

Rosilene Guedes Souza Coordenadora da CPFi-CAU/MG 

 

PAUTA DA REUNIÃO  

 

1. Verificação do quórum: 

  

2. 

Comunicados: 

2.1. Da Presidência; 

2.1.1. Solicitar a inclusão de item de pauta 3.7. Apreciação a respeito de manifestação sobre conduta de 

conselheiro do CAU/MG; 

2.1.2. Ofício Circular Nº 89/2021 – CAU/BR; 

2.1.3. Aprovação dos procedimentos e resultados contábeis do CAU/MG, referente a setembro de 2021 e 

aprovação do 2º resultado contábil do CAU/MG pelo CAU/BR.  

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Aprovação da Súmula da 158ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 30 de novembro de 2021. 
Origem: Presidência-CAU/MG. Apresentação: Secretaria do Plenário e do Colegiado de Entidades. 
 
3.2. Aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da alteração na data de realização da reunião da CPUA-
CAU/MG, do dia 17 de novembro para o dia 2 de dezembro de 2021. Origem: Presidência. Apresentação: 
Secretaria do Plenário e do Colegiado de Entidades. 
 
3.3. Apreciação e manifestação acerca das contribuições a serem encaminhadas ao CAU/BR, constante do 
Ofício Circular 086/2021 – CAU/BR, referente ao anteprojeto de resolução que altera a Resolução CAU/BR n° 
139, nos dispositivos referentes às atribuições da CEPCAU/BR e CEP-CAU/UF – Protocolo SICCAU: 
1421304/2021. Origem: Presidência. Apresentação: Coordenações COA-CAU/MG e CEP-CAU/MG. 
 
3.4. Apreciação e manifestação acerca das contribuições a serem encaminhadas ao CAU/BR, constantes do 
Ofício Circular 085/2021 – CAU/BR, referente ao projeto de resolução que altera os anexos da Resolução 
CAU/BR n° 139. Protocolo SICCAU: 1421043/2021. Origem Presidência. Apresentação: Coordenação COA-
CAU/MG. 
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre proposta de nova deliberação plenária que contemple as particularidades 
das reuniões híbridas, tendo em vista o deslocamento dos (as) conselheiros (as) que residem no interior do 
estado. Origem: Presidência. Apresentação: Gerência Geral. 
 
3.6. Apreciação e manifestação sobre a minuta do Termo de Cooperação Técnica entre o CAU/MG e o IEPHA-
MG. Origem: GEPLAN - Apresentação: Coordenação GEPLANCAU/MG. 
 
 

 Ariel Luís Romani Lazzarin  Gerente Geral 

ASSESSORIA 

Guilherme  

Frederico Carlos Huebra Barbosa Gerente Jurídico 

 

Secretário do Plenário e Colegiado 

 Adriana de Fátima Valadares Santos Secretária Geral 
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3.7. Apreciação e manifestação sobre conduta de conselheiro do CAU/MG. Origem: Presidência. 
Apresentação: Presidência. 
 
3.8. Aprovação da Pauta da 121ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG, a ser realizada em 14 de dezembro 
de 2021.  

4. Outros assuntos:  
  

5. Encerramento. 

 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal deu início à reunião às 09:45, após verificar a existência de 

quórum. 

 

2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Da Presidência: 

 
 
 
 
 

2.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, solicitou a inclusão na pauta do 

item: 3.7. Apreciação e manifestação sobre conduta de conselheiro do CAU/MG, o que foi 

aprovado pelos presentes. 

2.1.2. Em seguida, falou sobre o recebimento do Ofício Circular Nº 89/2021 – CAU/BR, que trata 

da regulamentação   e   consequências   de   renúncias, faltas   e   justificativas de conselheiros 

em reuniões do CAU/BR e dos CAU/UF frente ao processo eleitoral tendo como referência a 

Deliberação nº 011/2021 –CEN-CAU/BR, de 3 de novembro de 2021. 

2.1.3. Por fim, a presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, falou sobre a aprovação 

dos procedimentos e resultados contábeis do CAU/MG, referente a setembro de 2021 e sobre a 

aprovação do 2º resultado contábil do CAU/MG pelo CAU/BR.  

 

 3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1.  Aprovação da Súmula da 158ª Reunião do Conselho Diretor, realizada, no dia 

30 de novembro de 2021. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.1.1.  A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a Súmula da 
158ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 30 de novembro de 2021 e, após ajustes 
propostos pela conselheira Cecília Geraldo no item 2.3.1, colocou-a em votação, a qual foi 
aprovada pelos presentes.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a Súmula da 158ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 30 de 
novembro de 2021.  

 

Item de pauta 
3.2. Aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da alteração na data de 
realização da reunião da CPUA-CAU/MG, do dia 17 de novembro para o dia 2 de 
dezembro de 2021.  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.2.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a 

alteração na data de realização da reunião da CPUA-CAU/MG, do dia 17 de novembro 

para o dia 2 de dezembro de 2021, a qual foi aprovada por todos. 

3.2.2.  O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, solicitou verificar a 

aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, de reunião extraordinária da Comissão 

de Patrimônio Cultural – CPC-CAU/MG, ocorrida no dia 7 de dezembro. 
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Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2. Aprovar a alteração na data de realização da reunião da CPUA-CAU/MG, do dia 
17 de novembro para o dia 2 de dezembro de 2021. 

3.2.3. Encaminhar ao Plenário para apreciação e deliberação. 

 
 

Item de pauta 

3.3. Apreciação e manifestação acerca das contribuições a serem encaminhadas ao 
CAU/BR, constante do Ofício Circular 086/2021 – CAU/BR, referente ao anteprojeto 
de resolução que altera a Resolução CAU/BR n° 139, nos dispositivos referentes às 
atribuições da CEP-CAU/BR e CEP-CAU/UF – Protocolo SICCAU: 1421304/2021.  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.3.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra à 
coordenadora da COA-CAU/MG, Elaine Saraiva Calderari, que apresentou a deliberação 
DCOA-CAU/MG Nº 224.3.4/2021 referente ao anteprojeto de resolução que altera a 
Resolução CAU/BR n° 139, nos dispositivos referentes às atribuições da CEPCAU/BR e 
CEP-CAU/UF. Em seguida, o coordenador da CEP-CAU/MG, Fábio Almeida Vieira, fez 
saber que aquilo que está disposto no anteprojeto de resolução reflete as ações já 
praticadas, conforme deliberação DCEP 184.6.1/2021–CEP-CAU/MG e que a comissão, 
assim como a COA-CAU/MG, não apresentou contribuições sobre o texto. Em seguida, a 
presidente do CAU/MG colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2. Aprovar as contribuições sobre o texto do anteprojeto de resolução que altera a 

Resolução CAU/BR n° 139, nos dispositivos referentes às atribuições da CEP-CAU/BR e 

CEP-CAU/UF. 

3.3.3. Encaminhar ao Plenário para providências cabíveis. 

 

Item de pauta 

3.4. Apreciação e manifestação acerca das contribuições a serem encaminhadas ao 
CAU/BR, constantes do Ofício Circular 085/2021 – CAU/BR, referente ao projeto de 
resolução que altera os anexos da Resolução CAU/BR n° 139. Protocolo SICCAU: 
1421043/2021.  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.4.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra à 
coordenadora da COA-CAU/MG, Elaine Saraiva Calderari, que apresentou a deliberação 
DCOA-CAU/MG Nº 224.3.3/2021 referente ao projeto de resolução que altera os anexos a 
Resolução CAU/BR n° 139, nos dispositivos referentes às atribuições da CEPCAU/BR e 
CEP-CAU/UF. Em atendimento à solicitação do vice-presidente do CAU/MG, a 
coordenadora da COA-CAU/MG resumiu o documento, deixando claro que a comissão 
apresentou apenas recomendações. Em seguida, a presidente do CAU/MG colocou o 
item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2. Aprovar as contribuições sobre o texto do projeto de resolução que altera os 
anexos da Resolução CAU/BR nº 139. 
3.4.3. Encaminhar ao Plenário para apreciação; 

 

Item de pauta 
3.5. Apreciação e manifestação sobre proposta de nova deliberação plenária que 
contemple as particularidades das reuniões híbridas, tendo em vista o 
deslocamento dos (as) conselheiros (as) que residem no interior do estado.  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.5.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra ao 
gerente geral, Ariel Lazzarin, que apresentou a proposta referente as particularidades 
do(a) conselheiro(a) que reside no interior, para os casos em que confirmarem 
participação presencial em determinada reunião plenária ordinária do CAU/MG. Propõe-
se que mesmo quando não houver quórum mínimo para a instalação de reunião de 
comissão no formato presencial, conforme disposto na Deliberação Plenária DPOMG Nº 
117.7.3/2021, o(a) conselheiro(a) possa participar de forma híbrida/presencial das 
reuniões ordinárias de comissões do CAU/MG, levando em consideração o tempo de 
deslocamento necessário para participação dessas. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. Aprovar que o(a) conselheiro(a) que reside no interior, para os casos em que 
confirmar participação presencial em determinada reunião plenária ordinária do CAU/MG, 
mesmo quando não houver quórum mínimo para a instalação de reunião de comissão 
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presencial, conforme disposto na Deliberação Plenária DPOMG Nº 117.7.3/2021, possa 
participar, de forma híbrida/presencial, das reuniões ordinárias de comissões do CAU/MG. 
3.5.3. Prever que o assessor da comissão esteja presente em caso de um ou mais 
conselheiros confirmarem a participação presencialmente. 
3.5.4. Encaminhar ao Plenário para apreciação e deliberação; 

 

Item de pauta 
3.6. Apreciação e manifestação sobre a minuta do Termo de Cooperação Técnica 
entre o CAU/MG e o IEPHA-MG.  

Origem: Geplan 

Desenvolvimento 

3.6.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra à 
gerente de planejamento e gestão, Rita Lopes, que apresentou as minúcias do Termo de 
Cooperação Técnica – TCT entre o CAU/MG e o Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA-MG, ressaltando que o mesmo será firmado 
a fim de que haja maior apoio entre as instituições, além da realização conjunta de 
oficinas, seminários, dentre outros. Além disso, informou que caberá ao CAU implementar 
as ações constantes do Plano de Ação da Comissão de Patrimônio Cultural – CPC-
CAU/MG dentro do Plano de Trabalho desenvolvido com o IEPHA, além da inserção de 
outras questões, a serem definidas. A pedido do gerente jurídico, Guilherme Alves, 
suprimiu-se o trecho da sexta cláusula que citava o “Termo de Confidencialidade em 
anexo”, uma vez que a minuta do TCT é bastante clara quanto à questão do sigilo. O vice-
presidente Ademir Nogueira de Ávila ponderou que, uma vez que o CAU tem mantido 
bom relacionamento com o IEPHA e outras entidades afins, que se deveria tentar 
conseguir uma cadeira no Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – CONEP. Em 
seguida, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.2. Aprovar o Termo de Cooperação Técnica entre o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Minas Gerais e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais, conforme anexo. 
3.6.3. Encaminhar à Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica para providências 
cabíveis. 

 
Item de pauta 3.7. Apreciação e manifestação sobre conduta de conselheiro do CAU/MG.  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.6.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou o 
Memorando nº 006/2021 da Gerência Geral do CAU/MG, o qual continha relatos de 
funcionária terceirizada e de empregada pública do CAU/MG acerca da conduta de 
conselheiro estadual do CAU/MG. Em seguida, a conselheira Rosilene Guedes Souza 
solicitou que se incluísse mensagem eletrônica de e-mail na qual a conselheira sentiu-se 
desrespeitada por um conselheiro. O gerente jurídico esclareceu as questões referentes 
aos procedimentos administrativos. Em seguida, a presidente do CAU/MG propôs a 
criação de Comissão Temporária de Sindicância, com a definição de seus objetivos, 
prazos, composição e assessoria, a fim de se apurar os fatos narrados e, 
consequentemente, colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.2. Aprovar a criação da Comissão Temporária de Sindicância com a seguinte 
estruturação: 
1.1. Objetivo: 
a. Promover procedimento com o objetivo de apurar a autoria e/ou existência de 
irregularidades praticadas, narradas no Memorando 006/2021 que possa resultar na 
aplicação de penalidade; 
b. Apurar os fatos narrados pela conselheira Rosilene Guedes Souza na presente 
reunião.  
c. Apurar provas materiais relatadas e fatos conexos surgidos durante o procedimento. 
1.2. Composição: 
a) Será definida pelo Plenário do CAU/MG e deverá ser composta por 3 conselheiros. 
b) Durante a reunião plenária cada conselheiro deverá indicar 3 conselheiros para compor 
a comissão, sendo escolhidos os três mais votados. 
c) Após definição dos membros, será eleito o presidente da comissão, por maioria 
simples. 
1.3. Assessoria: 
a) Será realizada pela Secretaria Executiva do CAU/MG. 
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1.4. Prazo: 
a) A Comissão Temporária de Sindicância será constituída pelo período de 30 (trinta) 
dias, podendo ser prorrogáveis por igual período, por motivo relevante devidamente 
justificado. 
1.5. Plano de Trabalho: 
a) Será definido na primeira reunião da comissão. 
3.6.3. Encaminhar ao Plenário do CAU/MG para apreciação e deliberação. 

 

Item de pauta 
3.8. Aprovação da Pauta da 121ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG, a ser 
realizada em 14 de dezembro de 2021.   

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.8.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a pauta da 
121ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG a ser realizada em 14 de dezembro de 
2021, acrescentando o item referente à manifestação sobre conduta de conselheiro 
estadual do CAU/MG, o que foi aprovado por todos. A conselheira Cecília Maria Rabelo 
Geraldo propôs suprimir os comunicados das comissões, uma vez que haverá a 
apresentação dos trabalhos realizados no primeiro ano de gestão, o que foi acatado por 
todos.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.8.2. Aprovar a pauta da 121ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG, a ser realizada 
em 14 de dezembro de 2021.   

 
4. OUTROS ASSUNTOS:  
 

4.1. O gerente geral do CAU/MG, Ariel Lazzarin, fez saber que esteve trabalhando na cidade de Uberlândia na última 
semana, a fim de viabilizar um novo espaço para abrigar o escritório descentralizado do CAU/MG naquela cidade, de modo 
a qualificá-lo às proposições da gestão. Dessa forma, apresentou as três possibilidades encontradas, todas na região 
central, respeitando a pesquisa realizada tanto com os empregados, quanto com os conselheiros. Informou que assim que 
avançar nas tratativas trará maiores informações ao Conselho Diretor. 
4.2. Por fim, o gerente geral do CAU/MG falou sobre a questão referente ao edital da CESAMA de Juiz de Fora, em que não 
foi acatada a impugnação do CAU/MG. Assim, cabe ao conselho ingressar com ação judicial questionando tanto as 
questões relacionadas à atribuição do arquiteto e urbanista para a realização da atividade, quanto o salário mínimo 
profissional.  

5. ENCERRAMENTO:  
 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, encerrou a reunião às 12h03. 
 

Belo Horizonte, 14 de dezembro 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 deliberativas 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 Conselho Diretor do CAU/MG. Súmula aprovada na 158ª 

Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 25 de janeiro de 2022. 

 
 
 
 

Maria Edwiges Sobreira Leal 
Presidente do CAU/MG 

 
 
 

 
 
 

Frederico Carlos Huebra Barbosa 
Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG 
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