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SÚMULA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 

DATA 19 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 

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; 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Aprovação da Súmula da 154ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 5 de outubro 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 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. 
 
3.4. 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. 
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes para a elaboração de publicação do CAU/MG sobre a 
importância da arquitetura e urbanismo. Origem: Presidência 

4. Outros assuntos:  
 4.1. Sobre registros EAD. 

5. Encerramento. 

 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal deu início à reunião às 09:40, após verificar a existência de 

quórum. 

 

2. COMUNICADOS:  

 

 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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 2.1. Da Presidência: 

 
 
 
 
 

2.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, solicitou a inclusão dos itens de 

pauta, conforme o seguinte: “3.6. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio 

institucional, sem repasse financeiro, ao projeto: 3ª Corrida da Engenharia e Arquitetura – 

Proponente: Nayara de Aguiar Araújo – Origem: Patrocínio”; “3.7. Apreciação e manifestação 

sobre o pedido de apoio institucional, sem repasse financeiro, ao projeto: 3º Congresso Brasileiro 

de Habitação Social e Agentes Públicos de Habitação – Proponente Instituto Habita do Brasil 

Treinamento Empresarial LTDA – Origem: Patrocínio” e “3.8. Apreciação e manifestação sobre o 

pedido de divulgação ao livro “Novos Campi Universitários Brasileiros: Processos e Impactos” 

publicado, de forma online, pela Universidade de Brasília – Origem: Gerência Geral”, o que foi 

aprovado pelos presentes.   

 

 3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1.  Aprovação da Súmula da 154ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 5 de 

outubro de 2021. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 3.1.1.  A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, retirou o item de pauta.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Não houve.  

 

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, concedeu a palavra ao 

gerente geral, Ariel Lazzarin, que explicou os pormenores do novo normativo para 

concessão de apoio institucional e financeiro. Em seguida, após contribuições e 

adequações nas diretrizes para o novo normativo, a presidente Maria Edwiges Sobreira 

Leal, colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2. 1. Aprovar diretrizes para elaboração de normatização para a concessão de 
apoio institucional e financeiro pelo CAU/MG, considerando:  

a. Substituir os normativos vigentes por um novo normativo único.  

b. Não poderão ser contempladas propostas que visem benefícios comerciais de 
produtos e serviços oferecidos pelo proponente.  

c. As propostas deverão estar alinhadas com o Plano Estratégico do CAU/MG.  

d. Determinar três modalidades para a concessão de apoios, conforme o seguinte.  

i. Apoio institucional a eventos, ações, manifestações e publicações.  

Critérios:  

• Receber propostas de Pessoas Físicas e Jurídicas, inclusive de Instituições de 
Ensino.  

• Prever a definição clara das contrapartidas.  

• As solicitações deverão ser encaminhadas por meio de formulário online a ser 
revisado, considerando, no mínimo, as seguintes informações:  

1.a) apresentação do proponente 
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2. b) apresentação do projeto ou ação;  

3. c) objetivos do projeto ou ação;  

4. d) público-alvo;  

5. e) abrangência geográfica;  

6. f) contribuições do projeto ou ação para o segmento da Arquitetura e Urbanismo;  

7. g) subir arquivos com a programação ou roteiro definitivo ou provisório;  

8. h) subir arquivos com o plano de divulgação;  

9. i) definição do prazo de apoio;  

• Deverão ser encaminhadas à CEF-CAU/MG as solicitações de apoio institucional em 
que o proponente seja uma Instituição de Ensino Superior – IES, ou que a ação/projeto 
descritos pelo proponente contemple questões referentes ao ensino e formação em 
arquitetura e urbanismo (tais como: demandas relativas a diversas modalidades de 
cursos; apoio a projetos ou ações junto a estudantes de arquitetura e urbanismo 
desenvolvidos por Instituições de Ensino Superior – IES; e/ou outras demandas 
encaminhadas por Instituições de Ensino Superior – IES);  

• As análises da CEF-CAU/MG deverão ser restritas à análise técnica da regularidade 
do curso e/ou Instituição de Ensino Superior – IES, devendo ser observadas as 
seguintes diretrizes básicas:  

a. Critérios para apoio a Instituições de Ensino Superior:  

i. Reconhecimento/Credenciamento junto ao MEC;  

ii. O coordenador do curso proponente, se arquiteto e urbanista e se com registro ativo 
junto ao CAU; Atendimento à legislação educacional vigente;  

b. A CEF-CAU/MG irá analisar os seguintes critérios para apoio a cursos:  

i. Modalidades de cursos:  

1. Mini-curso: carga horária de 4 a 8 horas.  

2. Curso de atualização: carga horária superior a 8 horas até 180 horas.  

3. Curso de aperfeiçoamento: carga horária superior a 180 horas e inferior a 360 horas.  

c. Art. 4°. As análises técnicas realizadas pela CEF-CAU/MG serão encaminhadas 
para o Conselho Diretor do CAU/MG, para julgamento sobre o mérito da proposta, 
devendo deliberar sobre a concessão do apoio institucional do CAU/MG conforme os 
critérios já estabelecidos pela Deliberação do Conselho Diretor, DCD n° 125.3.2, de 20 
de julho de 2020.  

ii. Apoio institucional e financeiro a eventos, ações, manifestações e 
publicações.  

Critérios:  

• Receber propostas de Pessoas Jurídicas, inclusive de Instituições de Ensino.  

• Apoio concedido a partir de chamamentos públicos por meio de edital de fluxo 
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contínuo, considerando disponibilidade financeira limitada prevista em programação 
orçamentária.  

• A seleção das propostas será realizada pelo Conselho Diretor atendendo limite 
determinado pela DPOMG Nº 0093.6.6/2019.  

• Apoios com valores superiores serão apreciados pelo Plenário do CAU/MG. 

• Definição clara das contrapartidas. 

• Os recursos serão disponibilizados caso o proponente apresente a documentação 
que comprove sua existência e regularidade fiscal, além de ficar obrigado a prestar 
contas após a realização da ação; 

• Deverão ser encaminhadas à CEF-CAU/MG as solicitações de apoio institucional e 
financeiro em que o proponente seja uma Instituição de Ensino Superior – IES, ou que 
a ação/projeto descritos pelo proponente contemple questões referentes ao ensino e 
formação em arquitetura e urbanismo (tais como: demandas relativas a diversas 
modalidades de cursos; apoio a projetos ou ações junto a estudantes de arquitetura e 
urbanismo desenvolvidos por Instituições de Ensino Superior – IES; e/ou outras 
demandas encaminhadas por Instituições de Ensino Superior – IES); 

As análises da CEF-CAU/MG deverão ser restritas à análise técnica da regularidade do 
curso e/ou Instituição de Ensino Superior – IES, devendo ser observadas as seguintes 
diretrizes básicas: 

a. Critérios para apoio a Instituições de Ensino Superior: 

i. Reconhecimento/Credenciamento junto ao MEC; 

ii. O coordenador do curso proponente, se arquiteto e urbanista e se com registro ativo 
junto ao CAU; Atendimento à legislação educacional vigente; 

b. A CEF-CAU/MG irá analisar os seguintes critérios para apoio a cursos: 

i. Modalidades de cursos: 

1. Mini-curso: carga horária de 4 a 8 horas. 

2. Curso de atualização: carga horária superior a 8 horas até 180 horas. 

3. Curso de aperfeiçoamento: carga horária superior a 180 horas e inferior a 360 horas. 

c. Art. 4°. As análises técnicas realizadas pela CEF-CAU/MG serão encaminhadas 
para o Conselho Diretor do CAU/MG, para julgamento sobre o mérito da proposta, 
devendo deliberar sobre a concessão do apoio institucional do CAU/MG conforme os 
critérios já estabelecidos pela Deliberação do Conselho Diretor, DCD n° 125.3.2, de 20 
de julho de 2020. 

iii. Apoio na divulgação de eventos, ações, manifestações e publicações 
realizadas por terceiros 

Critérios: 

• Receber propostas de Pessoas Físicas e Jurídicas, inclusive de Instituições de 
Ensino. 

• As solicitações deverão ser encaminhadas por meio de formulário online a ser 
confeccionado, considerando, no mínimo, as seguintes informações: 
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1. a) apresentação do proponente; 

2. b) apresentação do projeto ou ação; 

3. c) objetivos do projeto ou ação; 

4. d) público-alvo; 

5. e) abrangência geográfica;  

6. f) contribuições do projeto ou ação para o segmento da Arquitetura e Urbanismo;  

7. g) subir arquivos com a programação ou roteiro definitivo ou provisório;  

8. h) subir arquivos com o plano de divulgação;  

9. i) definição do prazo de apoio;  

• A seleção das propostas será realizada pelo Conselho Diretor.  

• Definição clara das contrapartidas.  

• Deverão ser encaminhadas à CEF-CAU/MG as solicitações de divulgação em que o 
proponente seja uma Instituição de Ensino Superior – IES, ou que a ação/projeto 
descritos pelo proponente contemple questões referentes ao ensino e formação em 
arquitetura e urbanismo (tais como: demandas relativas a diversas modalidades de 
cursos; apoio a projetos ou ações junto a estudantes de arquitetura e urbanismo 
desenvolvidos por Instituições de Ensino Superior – IES; e/ou outras demandas 
encaminhadas por Instituições de Ensino Superior – IES).  

 

2. Encaminhar à Presidência para elaboração de minuta do normativo e posterior 
encaminhamento à apreciação pela COA-CAU/MG.  

 
 

Item de pauta 
3.3. 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 

3.3.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou o pedido de 
apoio institucional, sem repasse financeiro, do proponente Márcio Caetano Setúbal Alves, 
referente ao projeto Promoção da Campanha de Crowdfunding do livro “Soft City: Building 
Density fo Everyday Life”. Sem maiores discussões, colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2. 1. Aprovar o pedido de apoio institucional, sem repasse financeiro, ao projeto 

“Promoção da Campanha de Crowdfunding do livro “Soft City: Building Density fo 

Everyday Life”. 

2. Orientar o proponente sobre os normativos internos referentes aos aspectos gráficos. 

3. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 

3.4. 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 
3.4.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou o pedido de 
apoio institucional, com repasse financeiro, do proponente Márcio Caetano Setúbal Alves, 
referente ao projeto Campanha para arrecadar recursos para a tradução do livro “Soft 



 

Página 6 de 10 

 

City: Building Density fo Everyday Life”. Sem maiores discussões, colocou o item em 
votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2.  1. Aprovar o pedido de apoio institucional, com repasses financeiros, para a 
Campanha para arrecadar recursos para a tradução do livro “Soft City Building Density fo 
Everyday Life”, considerando: 
a. Apoio no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), desde que atendidos os 
normativos da autarquia e, caso, a campanha atinja a sua meta proposta. 
b. Substituição das contrapartidas por 8 (oito) exemplares do livro para o CAU/MG e a 
indicação, pelo CAU/MG, de 12 (doze) instituições de ensino para presentear. 
2. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis.  

 

Item de pauta 
3.5. Apreciação e manifestação sobre as diretrizes para a elaboração de publicação 
do CAU/MG sobre a importância da arquitetura e urbanismo. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

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

gerente geral, Ariel Lazzarin, apresentou as contribuições encaminhadas pelas 

comissões, a fim de subsidiar a publicação pretendida pelo CAU/MG. Em seguida, a 

presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, sugeriu que a publicação fosse 

elaborada de forma a ser bastante palatável ao público a que se destina, além de fazer 

saber que se deveria pensar em publicações distintas aos diferentes públicos-alvo.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. 1. Desenvolver uma publicação do CAU/MG que aborde os seguintes assuntos em 
três eixos temáticos, sendo:  
 
a. Serviço Público  

b. Sociedade  

c. Profissionais  
 

importância de sua atuação ética perante a sociedade, seja perante um cliente particular 
ou na gestão pública, utilizando como referência os itens 2.1.1, 2.2.3, 2.2.6, 5.2.13 e 
5.2.16 do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, entre outros, apresentando a 
importância da Arquitetura e Urbanismo e do exercício profissional para a gestão pública 
e para a sociedade, posto que tratam de regras direcionadas à atuação profissional de 
servidores públicos.  

Superior, via Seminários de Ensino e Formação do CAU/MG, eventos que visam discutir 
os caminhos do ensino da arquitetura e urbanismo em Minas Gerais e buscam estimular e 
promover sua melhoria; por meio dos Fóruns de Coordenadores do CAU/MG, eventos 
que visam fomentar o envolvimento de docentes nas ações da CEF-CAU/MG, bem como 
o cumprimento dos normativos e legislações educacionais vigentes por meio de ações 
orientativas e da discussão de temáticas importantes sobre o ensino e a formação em 
arquitetura e urbanismo; ações de fomento à produção de arquitetura e urbanismo de 
qualidade, bem como de aproximação dos recém-formados ao mercado de trabalho, por 
meio das Premiações de Trabalhos de Conclusão de Curso dos estudantes de arquitetura 
e urbanismo, as Premiações TCC do CAU/MG; e manifestar-se em defesa da qualidade 
do ensino superior de arquitetura e urbanismo e sobre seu posicionamento contrário a 
este ensino pela modalidade à distância”.  

como representação das possibilidades de diálogo entre o CAU/MG e a sociedade, como 
por exemplo: reuniões institucionais; I Encontro De Políticas Urbanas e Ambientais; 
oficina de plano diretor municipal na V Conferência Metropolitana Da RMBH; encontros 
técnicos da CEPUAS com a AMM, com a SEDRU, com a Agência Metropolitana de 
Desenvolvimento de MG, com a Assembleia Legislativa de MG para propagar a 
importância da política urbana e ambiental em todo o Estado; Seminários Legislativos de 
Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR, 1º Debate Público: Arquitetura, Urbanismo e 
Legislação em parceria com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da 
ALMG, Seminários Nacionais de Política Urbana e Ambiental; Fóruns Técnicos e Viradas 
Criativas (Montes Claros, Uberlândia e Belo Horizonte); correspondências aos prefeitos 
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propagando a importância da política urbana e ambiental em todo o Estado e a 
importância do arquiteto e urbanista para a melhoria da qualidade de vida nas cidades; 
cooperação com o MPMG na elaboração de Nota Técnica com recomendações para os 
Planos Diretores dos municípios mineiros; discussões sobre os desastres ambientais 
ocorridos em Minas Gerais, que impactam as cidades e influenciam diretamente as 
diretrizes para um planejamento urbano inclusivo sustentável; elaboração da Carta aos 
Candidatos às eleições municipais 2020; eventos do CAU/MG no Circuito Urbano, 
promovido pela ONU-Habitat; proposta de criação de frente parlamentar para defesa da 
arquitetura, urbanismo e meio ambiente, em parceria com as demais comissões afetas ao 
tema; propostas de editais em desenvolvimento.  

do CAU/MG para conhece-los melhor e assim poder traçar um plano de ação mais 
condizente com a realidade dos profissionais. A pesquisa visa compreender a condição 
social, a área de atuação, a remuneração e as principais dificuldades encontradas pelos 
Arquitetos e Urbanistas para o exercício da profissão; ampliar a relação do CAU/MG com 
as Prefeituras, estimular a assinatura de convênios com as cidades e realizar campanhas 
junto as prefeituras, para conscientização sobre a importância da Arquitetura e do 
Arquiteto e Urbanista. E dessa forma gerar ações mais benéficas para a sociedade e 
consequentemente maior reconhecimento e valorização ao trabalho dos Arquitetos e 
Urbanistas.  

que visam o bom funcionamento das unidades, da administração e da gestão de 
empregados e dirigentes públicos do CAU/MG; o fortalecimento e cumprimento do acesso 
à informação pela sociedade e à transparência ativa nos atos gerados no seu âmbito, em 
sua missão institucional de defender a arquitetura e urbanismo para todos(as) em sua 
jurisdição; a abertura de editais de concurso público para o provimento de vagas, o 
manual de empregados e de conselheiros, o programa de cargos, carreira e remuneração 
(PCCR), a regulação e o monitoramento do portal da transparência, entre outros; 
definições conjuntas de critérios e formatação de Chamadas Públicas de Patrocínio em 
diversas modalidades que tem no(a) arquiteto(a) e urbanistas atuação privativa ou 
compartilhada com outras formações profissionais reguladas no Brasil, tal como as 
modalidades de patrocínio técnico e/ou 1. Desenvolver uma publicação do CAU/MG que 
aborde os seguintes assuntos em três eixos temáticos, sendo: 
a. Serviço Público 
b. Sociedade 
c. Profissionais 

importância de sua atuação ética perante a sociedade, seja perante um cliente particular 
ou na gestão pública, utilizando como referência os itens 2.1.1, 2.2.3, 2.2.6, 5.2.13 e 
5.2.16 do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, entre outros, apresentando a 
importância da Arquitetura e Urbanismo e do exercício profissional para a gestão pública 
e para a sociedade, posto que tratam de regras direcionadas à atuação profissional de 
servidores públicos. 

Superior, via Seminários de Ensino e Formação do CAU/MG, eventos que visam discutir 
os caminhos do ensino da arquitetura e urbanismo em Minas Gerais e buscam estimular e 
promover sua melhoria; por meio dos Fóruns de Coordenadores do CAU/MG, eventos 
que visam fomentar o envolvimento de docentes nas ações da CEF-CAU/MG, bem como 
o cumprimento dos normativos e legislações educacionais vigentes por meio de ações 
orientativas e da discussão de temáticas importantes sobre o ensino e a formação em 
arquitetura e urbanismo; ações de fomento à produção de arquitetura e urbanismo de 
qualidade, bem como de aproximação dos recém-formados ao mercado de trabalho, por 
meio das Premiações de Trabalhos de Conclusão de Curso dos estudantes de arquitetura 
e urbanismo, as Premiações TCC do CAU/MG; e manifestar-se em defesa da qualidade 
do ensino superior de arquitetura e urbanismo e sobre seu posicionamento contrário a 
este ensino pela modalidade à distância”. 

como representação das possibilidades de diálogo entre o CAU/MG e a sociedade, como 
por exemplo: reuniões institucionais; I Encontro De Políticas Urbanas e Ambientais; 
oficina de plano diretor municipal na V Conferência Metropolitana Da RMBH; encontros 
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técnicos da CEPUAS com a AMM, com a SEDRU, com a Agência Metropolitana de 
Desenvolvimento de MG, com a Assembleia Legislativa de MG para propagar a 
importância da política urbana e ambiental em todo o Estado; Seminários Legislativos de 
Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR, 1º Debate Público: Arquitetura, Urbanismo e 
Legislação em parceria com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da 
ALMG, Seminários Nacionais de Política Urbana e Ambiental; Fóruns Técnicos e Viradas 
Criativas (Montes Claros, Uberlândia e Belo Horizonte); correspondências aos prefeitos 
propagando a importância da política urbana e ambiental em todo o Estado e a 
importância do arquiteto e urbanista para a melhoria da qualidade de vida nas cidades; 
cooperação com o MPMG na elaboração de Nota Técnica com recomendações para os 
Planos Diretores dos municípios mineiros; discussões sobre os desastres ambientais 
ocorridos em Minas Gerais, que impactam as cidades e influenciam diretamente as 
diretrizes para um planejamento urbano inclusivo sustentável; elaboração da Carta aos 
Candidatos às eleições municipais 2020; eventos do CAU/MG no Circuito Urbano, 
promovido pela ONU-Habitat; proposta de criação de frente parlamentar para defesa da 
arquitetura, urbanismo e meio ambiente, em parceria com as demais comissões afetas ao 
tema; propostas de editais em desenvolvimento. 

do CAU/MG para conhece-los melhor e assim poder traçar um plano de ação mais 
condizente com a realidade dos profissionais. A pesquisa visa compreender a condição 
social, a área de atuação, a remuneração e as principais dificuldades encontradas pelos 
Arquitetos e Urbanistas para o exercício da profissão; ampliar a relação do CAU/MG com 
as Prefeituras, estimular a assinatura de convênios com as cidades e realizar campanhas 
junto as prefeituras, para conscientização sobre a importância da Arquitetura e do 
Arquiteto e Urbanista. E dessa forma gerar ações mais benéficas para a sociedade e 
consequentemente maior reconhecimento e valorização ao trabalho dos Arquitetos e 
Urbanistas. 

que visam o bom funcionamento das unidades, da administração e da gestão de 
empregados e dirigentes públicos do CAU/MG; o fortalecimento e cumprimento do acesso 
à informação pela sociedade e à transparência ativa nos atos gerados no seu âmbito, em 
sua missão institucional de defender a arquitetura e urbanismo para todos(as) em sua 
jurisdição; a abertura de editais de concurso público para o provimento de vagas, o 
manual de empregados e de conselheiros, o programa de cargos, carreira e remuneração 
(PCCR), a regulação e o monitoramento do portal da transparência, entre outros; 
definições conjuntas de critérios e formatação de Chamadas Públicas de Patrocínio em 
diversas modalidades que tem no(a) arquiteto(a) e urbanistas atuação privativa ou 
compartilhada com outras formações profissionais reguladas no Brasil, tal como as 
modalidades de patrocínio técnico e/ou 
 
2. Encaminhar à Gerência Geral para inclusão da CEP e demais providências cabíveis. 
 
  

 

Item de pauta 
3.6. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional, sem repasse 
financeiro, ao projeto: “3ª Corrida da Engenharia e Arquitetura”– Proponente 
Nayara de Aguiar Araújo. 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.6.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou o pedido de 
apoio institucional, sem repasse financeiro, do proponente Nayara de Aguiar Araújo, 
referente ao projeto “3ª Corrida da Engenharia e Arquitetura”. Sem maiores discussões, 
colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.2. 1. Aprovar a solicitação de apoio institucional da proponente Nayara de Aguilar 

Araújo, referente ao projeto 3ª Corrida da Engenharia e Arquitetura. 

2. Disponibilizar material gráfico e brindes, de acordo com a disponibilidade. 

3. Encaminhar ao Setor de Patrocínio, Eventos e Comunicação para as providências 

cabíveis. 

 
Item de pauta 3.7. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional, sem repasse 
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financeiro, ao projeto “ 3º Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes 
Públicos de Habitação”– Proponente Instituto Habita do Brasil Treinamento 
Empresarial LTDA. 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.7.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou o pedido de 
apoio institucional, sem repasse financeiro, do proponente Instituto Habita do Brasil 

Treinamento Empresarial LTDA, referente ao projeto “3º Congresso Brasileiro de 

Habitação Social e Agentes Públicos de Habitação”. Sem maiores discussões, colocou o 
item em votação. Fez saber que não há contrapartidas. Em seguida, colocou o item em 
votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.7.2. 1. Indeferir a solicitação de apoio institucional da proponente Instituto Habita do 

Brasil Treinamento Empresarial LTDA, para apoio institucional, sem repasses financeiros, 

ao projeto 3º Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos de Habitação, 

dada a inexistência de apresentação de contrapartidas. 

2. . Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.8. Apreciação e manifestação sobre o pedido de divulgação do livro “Novos 
Campi Universitários Brasileiros: Processos e Impactos.” solicitado pela arquiteta e 
urbanista Elaine Saraiva Calderari. 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.8.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou o pedido de 
divulgação do livro “Novos Campi Universitários Brasileiros: Processos e Impactos.”, 
solicitado pela arquiteta e urbanista Elaine Saraiva Calderari. Sem ajustes, colocou o item 
em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.8.2. 1. Aprovar a solicitação de divulgação apresentada pela Sra. Elaine Saraiva 

Calderari, referente ao livro “Novos Campi Universitários 

Brasileiros: Processos e Impactos”. 

2. . Encaminhar à Assessoria de Comunicação para as providências cabíveis. 

 
Item de pauta 3.9. Apreciação da pauta da 119º Reunião Plenária Ordinária. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.9.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a pauta da 
119ª Reunião Plenária Ordinária, observando que o item “7.6. Proposta de deliberação 
Plenária que aprecia e decide sobre as diretrizes do Edital de Patrocínio na modalidade 
Patrimônio Cultural: SICCAU 1383978/2021. Origem: CPC-CAU/MG”, uma vez que o 
referido item foi julgado e deliberado na 118ª Reunião Plenária Ordinária, o que foi 
aprovado pelos presentes.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.9.2. Não há.  

 
4. OUTROS ASSUNTOS:  

 
 4.1.  A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, comunicou as ações do 
CAU/MG referentes às solicitações de registro profissional de egressos de cursos 
ministrados na modalidade de Ensino à Distãncia (EaD).  
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5. ENCERRAMENTO:  
 

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

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 09 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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