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SÚMULA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 

DATA 05 de outubro de 2021 HORÁRIO 09h30 às 12h00 

LOCAL Videoconferência 

  

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 

Maria Carolina Nassif de Paula 

 

 

 

 

Coordenadora Adjunta 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. Evento Circuito Urbano. 

   2.1.2. Despacho do CAU/BR, encaminhando Deliberação CEN-CAU/BR N°008/2021 em resposta ao                         

   Ofício CAU/MG 631/2021, enviado por solicitação do Conselho Diretor - CAU/MG - sobre isenção de    

   pagamento de multa em decorrência da ausência de participação no processo eleitoral sob a justificativa de   

   instabilidade do sistema SICCAU. Tramitado à CPFi-CAU/MG. 

   2.1.3. Alteração da data da Reunião do Conselho Diretor e CEAU, do dia 01 de dezembro para o dia 30 de     

   novembro de 2021. 

   2.1.4. Ofício 354/2021/URBEL/EXTER, em resposta ao Ofício 677/2021 CAU/MG sobre Plano Plurianual. 

2.2. Da Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação –CEF. 

2.3. Da Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina – CED. 

2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional- CEP. 

2.5. Da Coordenadora da Comissão de Organização e Administração- COA. 

2.6. Da Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças - CPFi. 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Aprovação da Súmula da 153ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 21 de setembro de 2021. 
Origem: Presidência. 
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes para novo normativo para concessão de apoio institucional 
e financeiro. Origem: Presidência. 
 
3.3. Apreciação e manifestação em relação à solicitação de titularidade dos bens remanescentes pela 
proponente Universidade Federal de Uberlândia – Edital ATHIS 003/2020 - Origem: Patrocínio. 
 
3.4. Apreciação e manifestação em relação à solicitação de titularidade dos bens remanescentes pela 
proponente ARQN Reformas Populares (Arquitetas Nômades) – Edital ATHIS 004/2020 - Origem: Patrocínio. 
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre o anteprojeto de resolução que altera a Resolução CAU/BR n° 139, 
extinguindo a Comissão de Relações Internacionais e instituindo a Comissão de Relações Institucionais (CRI-
CAU/BR) – SICCAU 1389302. Origem: COACAU/MG. 
 

 Ariel Luís Romani Lazzarin  Gerente Geral 

ASSESSORIA 

Guilherme  

Frederico Carlos Huebra Barbosa Gerente Jurídico 

 

Secretário do Plenário e Colegiado 

 Adriana Valadares Santos Secretária Executiva 
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3.6. Apreciação e manifestação sobre a coordenação de atividades ligadas ao Patrimônio Cultural. Origem: 
Presidência. 
 
3.7. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional, sem repasse financeiro, ao projeto: 
Promoção da Campanha de Crowdfunding do livro “Soft City: Building Density fo Everyday Life”– Proponente 
Márcio Caetano Setúbal Alves - Origem: Patrocínio. 
 
3.8. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional, com repasse financeiro, ao projeto: 
Campanha para arrecadar recursos para a tradução do livro “Soft City: Building Density fo Everyday Life – 
Proponente Márcio Caetano Setúbal Alves - Origem: Patrocínio. 

4. Outros assuntos:  
5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal deu início à reunião às 09:46, após verificar a existência de 

quórum. 

 

2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Da Presidência: 

 
 
 
 
 

2.1.1. A presidente do CAU/MG Maria Edwiges Sobreira Leal falou sobre o evento Circuito 

Urbano e a sua programação. Apresentou os temas aprovados para o mês de outubro e os 

respectivos palestrantes e representantes do CAU/MG.  

2.1.2. O gerente geral Ariel Lazzarin, pontuou que a resposta do CAU/BR ao Conselho Diretor 

sobre o tema “isenção de pagamento de multa em decorrência da ausência de participação no 

processo eleitoral sob a justificativa de instabilidade do sistema SICCAU” foi tramitada para a 

CPFi. O tema foi apreciado pela Comissão Eleitoral Nacional que deliberou indeferir a solicitação 

de isenção de pagamento de multa do CAU/MG. Esclareceu-se na referida deliberação do 

CAU/BR que não se mostra plausível eventual alegação de instabilidade do SICCAU para a não 

votação nas Eleições do CAU 2020, pois foi dado o prazo do dia 22 de outubro até o dia 31 de 

dezembro de 2020 para apresentação de justificativa de ausência de votação.  

2.1.3. A presidente do CAU/MG Maria Edwiges Sobreira Leal informou sobre a necessária 

correção da data de realização da Reunião do Conselho Diretor de dezembro de 2021. O vice-

presidente do CAU/MG Ademir Nogueira de Ávila, lembrou que o tópico “Alteração da data da 

Reunião do Conselho Diretor e CEAU, do dia 01 de dezembro para o dia 30 de novembro de 

2021” está como comunicado, mas precisaria vir como item de pauta para que o Conselho Diretor 

aprecie e, posteriormente, envie ao Plenário, parta deliberação. O coordenador da CEP-CAU/MG 

Fabio Viera, questionou qual era a motivação para a alteração da data, sendo respondido pelo 

gerente geral, Ariel Lazzarin, que informou que a alteração se deve ao fato da reunião estar 

agendada para uma quarta-feira, quando deveria ser realizada em uma terça-feira, como é de 

costume e por isso a solicitação de correção. 

2.1.4. O gerente geral, Ariel Lazzarin comentou sobre o ofício enviado às prefeituras, 

provocando-as a incluírem questões referentes à ATHIS nos seus planos plurianuais e, ainda, 

sobre o recebimento de ofício resposta da URBEL. Em seguida, a presidente Maria Edwiges 

Sobreira Leal enfatizou que Belo Horizonte é uma das cidades pioneiras nesse sentido, por ter 

um projeto dedicado ao planejamento social e a intervenção em áreas de comunidades, que atua 

ativamente há mais de 30 anos no setor. Ressaltou a importância do trabalho da URBEL, que 

oferece, dentre outras funções, atendimento diário as comunidades. 

 

 2.2. Da Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação -CEF;  

 
 

2.2.1. A coordenadora da CEF, Luciana Bracarense Coimbra Veloso, Informou que participou 

da 8º Jornada do Patrimônio Cultural, em Lambari/MG, para discutir sobre a restauração da 
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estação ferroviária Nova Baden, que será a nova casa do Museu Dr. Américo Werneck, momento 

em que falou sobre a atuação da Comissão de Ensino e Formação. Ressaltou sobre a vontade da 

CEF estar mais próxima das cidades do interior de Minas Gerais. Por fim, comentou brevemente 

sobre a participação da CEF no evento Projeto Rotas, em Uberaba.  

 2.3. Da Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina - CED;  

 
 
 
 
 

2.3.1. A coordenadora da CED, Cecília Maria Rabelo Geraldo, informou que a comissão está 

trabalhando em suas atividades rotineiras, observando que a CED-CAU/MG está com um volume 

de trabalho muito grande com o número elevado de audiências, contudo, pontuou que os 

processos estão em dia. Comunicou sobre a solicitação das partes de um processo de audiência  

presencial, o pedido então foi repassado ao jurídico para instrução de resposta. Comentou sobre 

a nova assessora da CED, Carolina Barbosa, informando que a mesma está respondendo bem 

ao processo de transição. Finalmente, comentou sobre o encontro agendado pela CED-CAU/BR 

para a realização de um seminário híbrido e disse que na próxima reunião da comissão será 

discutido se há interesse dos membros comparecerem presencialmente ou não. 

  2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional- CEP;  

 
 
 
 
 

2.4.1. O coordenador da CEP, Fábio Almeida Vieira, comentou que a comissão não teve muitas 

novidades desde a Reunião Plenária e que segue em seus trabalhos rotineiros. Noutro momento, 

falou que a Comissão Temporária seria a responsável por analisar os pedidos de análise 

referentes às atividades técnicas, atribuições e campo de atuação profissional e que os relatórios 

dessas análises estão sendo elaborados. 

 2.5. Da Coordenadora da Comissão de Organização e Administração- COA; 

 
 
 
 
 

2.5.1. A coordenadora adjunta da COA, Maria Carolina Nassif de Paula, informou que a 

comissão se reuniu na semana que sucedeu à Reunião Plenária e que os membros estão 

estudando melhor a proposta dos Fóruns Regionais, levando em consideração, também, às 

contribuições do Conselho Diretor sobre o tema. Informou que o objetivo é que as ideias 

estejam mais claras para que seja possível moldar um esqueleto de como vão funcionar  os 

Fóruns e, posteriormente, abrir o tema aos demais conselheiros para contribuições. 

Comunicou que a Comissão solicitou uma Reunião Extraordinária para analisar todos os 

tópicos necessários. Por fim, fez saber que a COA-CAU/MG, está passando, também, por 

um processo de transição de assessoria. 

 2.6. Da Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças – CPFi; 

 
 
 
 
 

2.6.1. A coordenadora da CPFi, Rosilene Guedes Souza, disse que a comissão realizou uma 

Reunião Extraordinária para tratar sobre o Plano de Ação pontou ainda que a agenda foi 

cumprida normalmente. Questionou sobre manifestação do CAU/MG a respeito de informações 

postadas na internet sobre descontos de anuidades a pessoas jurídicas A presidente Maria 

Edwiges Sobreira Leal comentou que foi enviado ofício à AsBEA-MG solicitando 

esclarecimentos a respeito das afirmações. Relembrou a resposta do CAU/BR ao CAU/MG, que o 

desconto seria concedido apenas para as empresas monoprofissionais. Noutro momento, a 

coordenadora da CPFi solicitou que, além de constar nesta súmula, o CAU/MG respondesse, 

com o devido tratamento que o tema merece, às especulações e acusações postadas pela 

AsBEA-MG em rede social e internet. 

 
 

 3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1.  Aprovação da Súmula da 153ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 21 de 

setembro de 2021. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 3.1.1.  A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a Súmula da 
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153ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 21 de setembro de 2021 e, após 
correção sugerida pelo vice-presidente, Ademir Nogueira de Ávila, no item 3.5.1, 
colocou-a em votação, a qual foi aprovada pelos presentes.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a Súmula da 153ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 21 de 
setembro de 2021.  

 

Item de pauta 
3.2. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes para novo normativo para 
concessão de apoio institucional e financeiro.  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.2.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal informou que retirou o 

item “3.2. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes para novo normativo para 

concessão de apoio institucional e financeiro” de pauta para que o tema seja 

amadurecido internamente, com as colaborações da CEF-CAU/MG. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2. Não houve. Item retirado de pauta. 

 
 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação em relação à solicitação de titularidade dos bens 
remanescentes pela proponente Universidade Federal de Uberlândia – Edital ATHIS 
003/2020. 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.3.1. O gerente Geral Ariel Lazzarin, apresentou o documento enviado pela UFU ao 
CAU/MG, no qual se solicita a doação formal dos bens adquiridos conforme demanda do  
projeto contemplado no Edital de ATHIS 003/2020. Sem maiores discussões, a presidente 
do CAU/MG colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2. Aprovar a requisição da proponente Universidade Federal de Uberlândia - UFU, no 

sentido de conceder a titularidade dos bens adquiridos. 

3.3.3. Aprovar que o novo responsável pela manutenção e guarda do equipamento 

apresente o relatório ao CAU/MG, conforme deliberação do Conselho Diretor Nº 

148.3.6/2021. 

3.3.4 Encaminhar ao Setor de Patrocínio do CAU/MG para providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.4. Apreciação e manifestação em relação à solicitação de titularidade dos bens 
remanescentes pela proponente ARQN Reformas Populares (Arquitetas Nômades) – 
Edital ATHIS 004/2020. 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.4.1. O gerente geral Ariel Lazzarin, informou que a associação ARQN Reformas 
Populares deixou de existir e solicita que os bens sejam transferidos a Arquitetas 
Nômades LTDA, que são os responsáveis por dar continuidade a ação. Após análise da 
documentação que comprova às afirmações da empresa Arquitetas Nômades LTDA, a 
presidente colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2. Aprovar a requisição da empresa ARQN Reformas Populares, no sentido de 
conceder a titularidade dos bens adquiridos à Arquitetas Nômades LTDA.  
3.4.3. Aprovar que o novo responsável pela manutenção e guarda do equipamento 
apresente o relatório ao CAU/MG, conforme deliberação do Conselho Diretor Nº 
148.3.6/2021.  

3.4.4. Revogar Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 153.3.3.2021;  

3.4.5. Encaminhar ao Setor de Patrocínio do CAU/MG para providências cabíveis.  

 

Item de pauta 
3.5. Apreciação e manifestação sobre o anteprojeto de resolução que altera a 
Resolução CAU/BR n° 139, extinguindo a Comissão de Relações Internacionais e 
instituindo a Comissão de Relações Institucionais (CRI-CAU/BR) – SICCAU 1389302. 

Origem: COA 

Desenvolvimento 

3.5.1. A presidente do CAU/MG Maria Edwiges Leal, apresentou ao Conselho Diretor, o 

anteprojeto de resolução que altera a Resolução CAU/BR n° 139, que extingue a 

Comissão de Relações Internacionais e institui a Comissão de Relações Institucionais 



 

Página 5 de 6 

 

(CRI-CAU/BR). O vice-presidente Ademir Nogueira, expôs que a nova Comissão irá, 

também, fazer a relação institucional com os outros Conselhos a fim de promover a 

harmonização de conflitos, inclusive com relação a Resolução nº 51. Argumentou que, 

para esse caso (tratamento da Resolução Nº 51 do CAU/BR), se faz necessário a criação 

de uma Comissão formada por profissionais com maior entendimento sobre o assunto, 

para que o mesmo não seja abordado de forma genérica. Sem maiores discussões, a 

presidente colocou o item foi colocado em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. Manifestar concordância com o anteprojeto de resolução que altera a Resolução 
CAU/BR n° 139, extinguindo a Comissão de Relações Internacionais e instituindo a 
Comissão de Relações Institucionais (CRI-CAU/BR). 
3.5.3. Sugerir ao CAU/BR que para temas específicos, como aquele referente à revisão 
da Resolução nº 51, sejam convidados membros com notório saber da matéria. 
3.5.4. Encaminhar à Secretaria Geral para confecção de ofício para encaminhamento ao 
CAU/BR. 

 

Item de pauta 
3.6. Apreciação e manifestação sobre a coordenação de atividades ligadas ao 
Patrimônio Cultural. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.6.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal concedeu à palavra ao 

gerente Geral Ariel Lazzarin, que relatou sobre a impugnação do edital da Prefeitura 

de Ouro Preto e que a resposta não foi totalmente satisfatória. Contudo, explicou que a 

licitação foi vencida por empresa de arquitetura e urbanismo. Ressaltou que a relação 

do Conselho com a prefeitura de Ouro Preto é boa e deve ser cultivada, inclusive, 

comunicou sobre a reunião realizada entre a presidente do CAU/MG com o prefeito 

daquela cidade, na segunda semana de outubro. Ponderou sobre o tema, 

considerando as licitações futuras, questionando se o CAU irá exigir que a 

coordenação de um projeto de restauração seja realizada, exclusivamente, por um 

arquiteto, ou se um arquiteto estando no rol dos profissionais a serem contratados já é 

o suficiente. Após ampla discussão, a presidente colocou o item em votação pela 

presidente.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.2. Encaminhar a matéria para apreciação da CEP-CAU/MG. 

 

Item de pauta 
3.7. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional, sem repasse 
financeiro, ao projeto: Promoção da Campanha de Crowdfunding do livro “Soft City: 
Building Density fo Everyday Life”– Proponente Márcio Caetano Setúbal Alves. 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.7.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal informou que retirou o 

item “3.7. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional, sem 

repasse financeiro, ao projeto: Promoção da Campanha de Crowdfunding do livro “Soft 

City: Building Density fo Everyday Life”– Proponente Márcio Caetano Setúbal Alves.” 

de pauta, para que possa ser discutido na próxima reunião. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.7.2. Não houve. Item retirado de pauta. 

 

Item de pauta 

3.8. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional, com repasse 
financeiro,ao projeto: Campanha para arrecadar recursos para a tradução do livro 
“Soft  City: Building Density fo Everyday Life – Proponente Márcio Caetano Setúbal 
Alves. 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.8.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal informou que retirou o 

item “3.8. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional, com 

repasse financeiro, ao projeto: Campanha para arrecadar recursos para a tradução do 

livro “Soft City: Building Density fo Everyday Life – Proponente Márcio Caetano Setúbal 

Alves.” de pauta, assim como o item 3.7, pois estes serão discutidos na próxima 
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reunião. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.8.2. Não houve. Item retirado de pauta. 

 

Item de pauta 

3.9. Apreciação e manifestação sobre o pedido de prorrogação de prazo para a prestação 
de contas referente ao Projeto Aquabox - IEDS. - Origem: Patrocínio. 

 
Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.9.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal concedeu a palavra ao 

gerente geral Ariel Lazzarin, que apresentou a solicitação da proponente AQUABOX, 

em resposta à notificação recebida no dia 29 de setembro de 2021, solicitando a 

dilatação do prazo em 15 (quinze) dias para prestação de contas, sob justificativa de 

que, além das complicações geradas pela pandemia do coronavírus, houve 

prolongamento das negociações e licenciamento com a prefeitura municipal, o que 

comprometeu todos os prazos estipulados.   

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.9.2.  Aprovar a solicitação da proponente IEDS, prorrogando o prazo para a 
apresentação da prestação de contas do projeto AQUABOX para o dia 21 de outubro de 
2021.  
3.9.3. Encaminhar ao Setor de Patrocínio do CAU/MG para providências cabíveis.  

 
4. OUTROS ASSUNTOS:  

  Não houve. 
 

5. ENCERRAMENTO:  
 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, encerrou a reunião às 12h22. 
 

Belo Horizonte, 05 de outubro 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 156ª 

Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 9 de novembro de 2021. 

 
 

 
 
 

Maria Edwiges Sobreira Leal 
Presidente do CAU/MG 

 
 
 
 

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