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SÚMULA DA 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 

DATA 25 de janeiro de 2022 HORÁRIO 09h30 às 12h00 

LOCAL Videoconferência 

  

MEMBROS 

Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente do CAU/MG 

Ademir Nogueira de Ávila Coordenador da CEP-CAU/MG 

Fernanda Basques Moura Quintão Coordenadora da CED-CAU/MG 

Ilara Rebeca Duran de Melo Coordenadora da CEF-CAU/MG 

Elaine Saraiva Calderari 

 

 

 

 

Coordenadora da COA-CAU/MG 

Fábio Almeida Vieira Coordenador da CPFi-CAU/MG 

 

PAUTA DA REUNIÃO  

 

1. Verificação do quórum: 

  

2. 

Comunicados: 

2.1. Da Presidência;     

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 159ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 14 de dezembro de 2021. 
Origem: Presidência - CAU/MG. Apresentação: Presidência.  
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre a Deliberação nº 185.3.2/2021 – CEP-CAU/MG, referente à revisão de 
diretrizes da fiscalização no período de pandemia, tendo em vista o avanço da vacinação contra a Covid-19. 
Protocolo SICCAU: 1436785/2021. Origem: CEP-CAU/MG. Apresentação: Coordenação CEP-CAU/MG.   
 
3.3. Apreciação e manifestação acerca do pedido de apoio institucional realizado pelo Instituto Navigare e RTG 
Especialização.  Protocolo SICCAU: 1433663/2021. Origem: Patrocínio. Apresentação: Coordenação CEF-
CAU/MG. 
 
3.4. Apreciação e manifestação acerca da Coordenação de Atividades ligadas ao Patrimônio. Protocolo 
SICCAU: 1400860/2021. Origem: Presidência. Apresentação: Coordenação CEP-CAU/MG.  
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre solicitação de apoio institucional, sem repasses, ao projeto “ Encontro 
Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo [ENSEA] e o Congresso Nacional da Associação Brasileira 
de Ensino de Arquitetura e Urbanismo [CONABEA]” – Origem: Patrocínio – Apresentação: Assessoria de 
Eventos. 
 
3.6.  Apreciação e manifestação sobre a Deliberação nº 186.3.1/2022 – CEP-CAU/MG, referente à 
programação prévia do Projeto Rotas para exercício de 2022, abarcando os meses de fevereiro, março e abril. 
Protocolo SICCAU: 1458814. Origem: CEP-CAU/MG. Apresentação: Coordenação CEP-CAU/MG. 

4. 

Outros assuntos: 

 4.1. Sobre verbas indenizatórias para participações em reuniões remotas do CAU/MG. Origem: Presidência. 

Apresentação: Gerência Geral-CAU/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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4.2. Sobre mudança do Escritório Descentralizado do Norte de Minas e Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. 

Origem: Presidência. Apresentação: Gerência Geral-CAU/MG. 

 

4.3. Sobre registro, emissão de Carteiras e decisões judiciais a respeito de Egressos de cursos ministrados na 

modalidade EAD. Origem: Presidência-CAU/MG. Apresentação: GERJUR-CAU/MG. 

 

4.4. Sobre a revisão do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho para Estudo e Elaboração de Plano para 

Retorno ao Trabalho Presencial, instituído pela Portaria Ordinatório n°24/2020. Origem: Presidência. 

Apresentação: Gerência Geral-CAU/MG. 

 

4.5. Sobre Condenação do CAU/MG no processo nº 0030029-50.2019.4.01.3800. Origem: Presidência-

CAU/MG. Apresentação: GERJUR-CAU/MG. 

 

4.6. Sobre sugestão de homenagem ao Engenheiro Newton dos Santos Vianna recebida pelo CAU/MG. 

Origem: Presidência. Apresentação: Gerência Geral-CAU/MG. 

 

4.7. Sobre métodos extrajudiciais de cobrança de Dívida Ativa. Origem: Presidência-CAU/MG. Apresentação: 

GERJUR-CAU/MG. 

 

4.8. Ofício circular CAUBR CIRCULAR nº 091-  proposta de oficinas sobre o Fundo de ATHIS, indicação 

membro titular e suplente. Origem: Presidência. Apresentação: Gerência Geral-CAU/MG. 

 
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, deu as boas-vindas aos 

novos membros do Conselho Diretor, Ilara Rebeca, pela CEF e Fernanda Basques, pela 

CED. 

2.1.2. Em seguida, a presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, comentou que o 

CAU/BR está operacionalizando o envio dos boletos de anuidade via e-mail, além de 

disponibilizá-lo no SICCAU e, ainda, que será aceito o meio de pagamento Pix. Disse, ainda, 

que haverá meios de parcelamento da anuidade em até seis vezes, o que também será 

informado nesse e-mail. Explicou que algumas unidades da federação já receberam os e-

mails e que, no mais tardar, até o 31 de janeiro, os arquitetos mineiros deverão ter recebido 

essa comunicação eletrônica. Explicou que, dessa forma, haverá menos inadimplência, uma 

vez que o profissional não poderá mais afirmar que não recebeu o documento de cobrança. 

O coordenador da CEP, Ademir Nogueira de Ávila, sugeriu que o CAU/MG enviasse 

correspondência física aos seus administrados, o que será analisado.  

2.1.3. Noutro momento, solicitou a inclusão dos itens “3.5.  Apreciação e manifestação sobre 

solicitação de apoio institucional, sem repasses, ao projeto “ Encontro Nacional sobre Ensino 

de Arquitetura e Urbanismo [ENSEA] e o Congresso Nacional da Associação Brasileira de 

Ensino de Arquitetura e Urbanismo [CONABEA]” – Origem: Patrocínio – Apresentação: 

Assessoria de Eventos. Origem: Patrocínio – Apresentação: Assessoria de Eventos. ” e “3.6. 

Apreciação e manifestação sobre a Deliberação nº 186.3.1/2022 – CEP-CAU/MG, referente à 
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programação prévia do Projeto Rotas para exercício de 2022, abarcando os meses de 

fevereiro, março e abril. Protocolo SICCAU: 1458814. Origem: CEP-CAU/MG. Apresentação: 

Coordenação CEP-CAU/MG.” o que foi aprovado por todos os presentes.  

 

 

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

 

2.2.1. A coordenadora da CEF-CAU/MG, Ilara Rebeca Duran de Melo, disse que os novos 
membros da comissão tomaram ciência dos trabalhos desenvolvidos na CEF, informando que 
pretendem trabalhar em conjunto com a CED, no que se refere à aproximação junto aos egressos 
dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, com o intuito de explicar, dentre outros, as questões 
éticas da profissão.  

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

 
 
 
 
 

2.3.1. A coordenadora da CED, Fernanda Basques Moura Quintão, informou que a assessora 

da comissão tem um número de horas reduzido para se dedicar aos trabalhos da CED, inclusive 

em função das outras atribuições que possui e, por este motivo, solicitou que se viabilizasse 

meios de aumentar o tempo de trabalho da assessora na comissão. Disse que os membros da 

comissão sentiram que os processos se alongam muito e que, para sanar o problema, irão focar 

na questão da conciliação, por exemplo, com a promoção de momentos como a “semana de 

conciliação”, a fim de dar celeridade aos processos. Fez saber que estão pretendendo reformular 

a página de denúncia dentro do site do CAU/MG, com o intuito de que sejam disponibilizadas 

orientações preliminares para a correta formulação dessas denúncias, priorizando, inclusive, a 

conciliação. Por fim, falou que estão pretendendo lançar uma peça padronizada da comissão, 

com instruções educativas básicas sobre as questões pertinentes à ética, nos canais e redes 

sociais do Conselho. 

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

 
 
 
 
 

2.4.1. O coordenador da CEP, Ademir Nogueira de Ávila, comentou que a comissão ficou sem 

um membro para este ano, o que dificultará a distribuição de processos internamente. Dessa 

forma, disse que retomaram ideia pregressa de distribuir aos conselheiros suplentes processos 

para relatoria, e que irão realizar treinamento com esses, em reunião não oficial, para a utilização 

da planilha. Fez saber que existem cerca quinhentos processos para serem relatados, ou seja, há 

muitos processos e existe a necessidade de dar andamento nesses para dar a resposta esperada 

pela sociedade. Noutro ponto, falou sobre a questão de arquitetos que solicitam a interrupção de 

registro e julgam não ter mais débitos com o CAU, mas que, por motivos diversos, como a falta de 

documentação complementar necessária, não têm aprovada sua interrupção e continuam 

devendo o Conselho, acumulando anuidades a serem pagas. Por este motivo, disse que estão 

pensando sobre o envio de correspondência física comunicando os arquitetos sobre o “status” de 

seu registro no CAU, o valor da anuidade daquele ano, e débitos anteriores não quitados, 

indicando os meios de resolução do problema. A presidente do CAU/MG disse que levará a ideia 

do coordenador da CEP ao Fórum de Presidentes do CAU, mas que, em Minas, tão logo 

cheguem os e-mails do CAU/BR com a anuidade desse ano, enviarão correspondência curta, 

com o aviso do recebimento de boleto da anuidade pelo e-mail. O coordenador da CEP falou, por 

fim, sobre a triagem de assuntos destinados às comissões, informando que a CEP recebeu um 

Projeto de Lei que tratava de questões urbanísticas, sem qualquer relação com o exercício 

profissional. Salientou, portanto, que se deveria ter mais cuidado ao encaminhar determinados 

assuntos às comissões, para que essas não tenham que tratar de temas que não as pertencem. 

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

 
 
 
 

2.5.1. A coordenadora da COA, Elaine Saraiva Calderari, informou que a comissão tratou 

sobre quatro itens na última reunião. Em primeiro lugar, trataram sobre a alteração do 

regulamento da ouvidoria do CAU/BR, sendo realizado detalhamento de orientações na 
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 tentativa de mudança no que se refere ao que o CAU/MG sugere como atribuições da 

ouvidoria, retirando dessa o papel executivo e a tornando ambiente de escuta especializada, 

onde as denúncias devem ser concentradas e encaminhadas aos setores responsáveis. 

Dessa forma, disse que propuseram a inserção da ouvidoria do CAU dentro da plataforma 

oficial dos órgãos públicos “fala.br”, administrada pela Controladoria Geral da União – CGU, 

a qual está disponível desde o ano de 2018, explicando os benefícios de aderência ao 

sistema/plataforma. Falou sobre a apreciação do relatório de 2021, o qual foi aprovado pela 

comissão, parabenizando as equipes que o produziram, uma vez que o documento foi muito 

bem elaborado e está bastante completo. Noutro ponto, disse que analisaram a minuta de 

patrocínio, na modalidade de Patrimônio Cultural, explicando que ainda restam algumas 

dificuldades para a aprovação desse edital, pelo fato de ter havido falhas na concepção, uma 

vez que esse trata do patrocínio de um aplicativo, em forma de game, que faça referência a 

um patrimônio cultural de Minas Gerais. Disse que, apesar da verba de cem mil reais, não foi 

definido claramente o escopo do objeto que a empresa contratada cederia ao CAU, além de 

julgarem baixo o valor destinado à criação e manutenção do aplicativo e, ainda, que 

devolveram à instância proponente para tais adequações. A presidente do CAU/MG sugeriu 

que se envolvesse o assessor de comunicação, que está à frente da construção do aplicativo 

“arquiteto protagonista”, explicando que, primeiramente, foi contratada a ideia e que, 

posteriormente, as necessidades que, porventura, surjam quando da efetiva aplicação 

desse, serão analisadas. A coordenadora da COA, Elaine Saraiva Calderari, agradeceu a 

sugestão da presidência, julgando ser fundamental tal envolvimento do assessor de 

comunicação para dar andamento ao edital. Por fim, disse que começaram as tratativas para 

o desenvolvimento do plano de ação da comissão, em que reforçaram a ideia dos Fóruns 

Regionais, com a definição de piloto, tentando conciliar essa questão com o Projeto Rotas.  

 2.6. Do Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças – CPFi; 

 

2.6.1.  O coordenador da CPFi, Fábio Almeida Vieira, informou que a comissão foi assessorada 

pelo gerente administrativo financeiro, que salientou que estão viabilizando novo assessor para a 

CPFi, em razão da saída da funcionária Livian Hott da função de assessora. Disse que realizaram 

a análise da razão contábil de dezembro de 2021 e do relatório contábil de novembro de 2021. 

Fez saber que o CAU obteve arrecadação recorde no exercício de 2021. Falou sobre a prestação 

de contas dos editais de ATHIS do ano de 2019, que ainda não foi finalizada. Explicou sobre os 

processos de ressarcimento referentes à diferença do desconto concedido para as anuidades de 

2021, informando que ainda existem algumas pendências sobre esses. Afirmou que há mais de 

mil e novecentos processos de ressarcimento com status “em aberto”, e que tentarão resolver o 

problema por meio de campanha informativa aos profissionais que possuem esse direito. A 

presidente do CAU/MG sugeriu que tal informação constasse da mesma carta a ser enviada aos 

profissionais, quando do recebimento do e-mail do CAU/BR referente as questões da anuidade. O 

coordenador da CPFi informou que haverá auditoria sobre as contas de 2020 e 2021, a qual será 

realizada no primeiro semestre de 2022. Sobre a arrecadação de 2022, fez saber que, a princípio, 

está abaixo das médias históricas, mas que essa situação pode estar relacionada aos problemas 

apresentados pelo SICCAU. Por fim, comunicou a respeito dos meios de parcelamento para a 

anuidade de 2022, acrescentando que o pagamento poderá ser efetuado, também, por Pix ou 

cartão de crédito.  

 
 

 3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1. Aprovação da Súmula da 159ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 14 

de dezembro de 2021.  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1.  A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a Súmula da 
159ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 14 de dezembro de 2021 e, sem que 
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houvesse apontamentos, colocou-a em votação, a qual foi aprovada pelos presentes com 
abstenção da conselheira Fernanda Basques.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a Súmula da 159ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 14 de 
dezembro de 2021.  

 

Item de pauta 

3.2. Apreciação e manifestação sobre a Deliberação nº 185.3.2/2021 – CEP-CAU/MG, 
referente à revisão de diretrizes da fiscalização no período de pandemia, tendo em 
vista o avanço da vacinação contra a Covid-19. Protocolo SICCAU: 1436785/2021. 
Origem: CEP-CAU/MG. Apresentação: Coordenação CEP-CAU/MG.   

Origem: CEP 

Desenvolvimento 

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

ao coordenador da CEP-CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, que explicou que as 

alterações se deram em função de que a fiscalização in loco, em razão da pandemia, 

se dava apenas quando do recebimento de denúncias e que, a partir dessa 

deliberação, voltarão à fiscalização de forma espontânea e/ou ostensiva, a depender 

da Onda do Programa Minas Consciente. Além disso, disse que houve aumento no 

período (horas) de fiscalização quando da Onda Verde do referido programa, passando 

de quatro para seis horas. Aproveitando o tema pandemia, o gerente geral, Ariel 

Lazzarin, explicou que, no momento, os empregados públicos do CAU/MG estão todos 

trabalhando em regime remoto, uma vez que houve a constatação de alguns casos de 

Covid-19 dentre esses, no intuito de protegê-los e aos profissionais administrados pela 

autarquia. Disse, ainda, que, havendo demanda, esses poderão ser convocados ao 

trabalho presencial. A coordenadora da CED disse que foi realizado, pela AsBEA, 

levantamento sobre o funcionamento dos escritórios de arquitetura e que quase todos 

voltaram ao regime remoto. A coordenadora da COA destacou que existe uma série de 

providências a serem tomadas, caso seja adotado atendimento presencial. Em 

seguida, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2. Aprovar o documento de revisão de diretrizes de fiscalização apresentadas 
pelas Agentes de Fiscalização do CAU/MG, na forma do Anexo desta Deliberação. 

3.2.3.  Encaminhar à Gerência Geral-CAU/MG para providências cabíveis. 

 

 
 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação acerca do pedido de apoio institucional realizado 
pelo Instituto Navigare e RTG Especialização.  Protocolo SICCAU: 1433663/2021.  

Origem: CEF 

Desenvolvimento 

3.3.1. A coordenadora da CEF, Ilara Rebeca Duran de Melo, em função de ter assumido 
a comissão neste ano, concedeu a palavra ao gerente geral, Ariel Lazzarin, para que 
explicasse a questão referente aos pedidos de apoio institucional. O gerente geral 
informou que se trata de solicitações de instituições de ensino, as quais solicitaram a 
chancela do CAU/MG para a divulgação de cursos e que a CEF deliberou não validar tais 
solicitações. A coordenadora da CEF, Ilara Rebeca Duran de Melo, disse ser muito difícil 
chancelar tais pedidos, pelo fato de não haver material de análise suficiente e não haver 
informações do curso no Portal do Ministério da Educação - MEC. Além disso, informou 
que decidiram para as próximas discussões da comissão, que se estabelecesse o mínimo 
de pré-requisitos para a validação de tais apoios. Sem maiores discussões, a presidente 
do CAU/MG colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2.  Indeferir as solicitações de apoio institucional propostas pelo Instituto Navigare e 

pela RTG Especialização, em conformidade com a orientação contida na DCEF-CAU/MG 

Nº 152-3.7-2021. 

3.3.3. Encaminhar à Assessoria de Eventos - ASSEV-CAU/MG para providências 

cabíveis. 

 

Item de pauta 3.4. Apreciação e manifestação acerca da Coordenação de Atividades ligadas ao 
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Patrimônio. Protocolo SICCAU: 1400860/2021.  

Origem: Presidência  

Desenvolvimento 

3.4.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra ao 
coordenador da CEP, Ademir Nogueira de Ávila, que explicou que as atividades ligadas 
ao Patrimônio Cultural deverão ter um arquiteto como responsável técnico e, caso seja 
uma empresa a executora, essa deverá possuir registro no CAU, independente de já 
possuir registro no Crea. Sem que houvesse maiores discussões, a presidente do 
CAU/MG colocou a proposta em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2. Aprovar a Deliberação da Comissão de Exercício Profissional DCEP-CAU/MG Nº 
184.5.1/2021. 
3.4.3. Encaminhar a DCEP-CAU/MG Nº 184.5.1/2021 à GERTEF-CAU/MG para 
eventuais adequações dos procedimentos vigentes. 

 

Item de pauta 

3.5. Apreciação e manifestação sobre solicitação de apoio institucional, sem 
repasses, ao projeto “ Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo 
[ENSEA] e o Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura 
e Urbanismo [CONABEA]” –  

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.5.1. A presidente do CAU/MG Maria Edwiges Leal, concedeu a palavra à assessora de 

eventos, Flávia Possato, que explicou as minúcias da solicitação de apoio institucional. 

Compartilhou o link do evento, informando que será solicitado à proponente, como 

contrapartida, a disponibilização de ingressos para a participação de conselheiros e/ou 

membros da CEF-CAU/MG no evento. Em seguida, a presidente do CAU/MG colocou o 

item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. Aprovar a solicitação de apoio institucional, sem repasses financeiros, ao projeto “ 
Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo [ENSEA] e o Congresso 
Nacional da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo [CONABEA]”, 
iniciativa para promover o evento científico nacional sobre o ensino de Arquitetura e 
Urbanismo. 
3.5.3. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 
 

 

Item de pauta 
3.6.  Apreciação e manifestação sobre a Deliberação nº 186.3.1/2022 – CEP-CAU/MG, 
referente à programação prévia do Projeto Rotas para exercício de 2022, abarcando 
os meses de fevereiro, março e abril. Protocolo SICCAU: 1458814.  

Origem: CEP 

Desenvolvimento 

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

coordenador da CEP, Ademir Nogueira de Ávila, que explicou os detalhes do 

calendário definido para o Projeto Rotas, nos meses de fevereiro, março e abril de 

2022. Observou, contudo, que a depender da situação pandêmica, poderá haver 

modificações na proposição inicial, apenas no que se refere aos Eventos Integradores, 

os quais não foram definidos, em função do aumento dos casos de Covid-19. Explicou, 

no entanto, que para a fiscalização, o calendário deverá ser mantido. Em seguida, 

após esclarecimentos sobre os Eventos Integradores aos novos membros do Conselho 

Diretor, a presidente colocou a proposta em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.2. Aprovar o calendário de fiscalização com a indicação das cidades a serem 
fiscalizadas para os meses de fevereiro, março e abril de 2022. 
3.6.3. Aprovar que os próximos calendários sejam definidos pela CEP-CAU/MG, sem a 
necessidade de aprovação pelo Conselho Diretor. 
3.6.4. Aprovar que os Eventos Integradores serão adequados ao calendário definido pela 
CEP-CAU/MG, e coordenados pela Presidência, Gerência Geral e Assessoria de Eventos. 
3.6.5. Encaminhar à GERGEL-CAU/MG para providências cabíveis. 
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4. OUTROS ASSUNTOS:  

 

4.1. Sobre verbas indenizatórias para participações em reuniões remotas do CAU/MG. 
Origem: Presidência. Apresentação: Gerência Geral-CAU/MG. 
4.1.1.  O gerente geral, Ariel Lazzarin, apresentou a proposta, a fim de que o Conselho 
Diretor sugerisse o encaminhamento a ser dado à matéria, explicando que o CAU/BR 
deliberou sobre o tema, definindo o auxílio mensal a ser pago aos conselheiros que 
participam de reuniões da autarquia de forma remota. Observou, ainda, que o CAU/RS já 
efetua o pagamento de tal auxílio, desde o início da pandemia. Solicitou, portanto, o 
posicionamento do Conselho Diretor, a fim de que se dê andamento nessa discussão. O 
coordenador da CEP, Ademir Nogueira de Ávila, sugeriu que a COA elaborasse 
deliberação sobre o assunto, uma vez que o pagamento não é automático, para que, 
posteriormente, o Conselho Diretor pudesse analisar a questão. Em resposta ao 
questionamento da coordenadora da CED, Fernanda Basques Moura Quintão, em que 
pergunta se há parecer jurídico sobre o tema, o gerente geral, Ariel Lazzarin, informou 
que a orientação jurídica solicitava normatização da questão pelo CAU/BR. O gerente 
jurídico, Guilherme Alves, informou que, após normatização do CAU/BR, não há 
ilegalidades no pagamento dessa indenização. Dessa forma, definiu-se encaminhar o 
assunto à GAF, para verificação de disponibilidade financeira, em seguida, à COA para 
criação do procedimento, para posterior análise do Conselho Diretor e Plenário. 
4.2. Sobre mudança do Escritório Descentralizado do Norte de Minas e Triângulo Mineiro 
e Alto Paranaíba. Origem: Presidência. Apresentação: Gerência Geral-CAU/MG. 
4.2.1. O gerente geral, Ariel Lazzarin, explicou que as questões relativas à mudança do 
escritório descentralizado de Uberlândia evoluíram de maneira positiva, para o imóvel da 
localizado junto à praça (casa ícone da arquitetura da cidade), inclusive com significativa 
redução do valor da primeira proposta apresentada e com a garantia de que as 
adaptações necessárias serão realizadas pelo proprietário. Disse que será disponibilizada 
a área íntima da casa para o CAU/MG, com utilização conjunta da área social 
(sala/recepção) com o dono do imóvel, que pretende instalar uma cafeteria no mesmo 
ambiente. Sobre o escritório descentralizado de Montes Claros, explicou que alguns 
imóveis já foram visitados e que estão analisando as possibilidades, em conjunto com os 
conselheiros que residem na região e empregadas do CAU/MG. 
4.3. Sobre registro, emissão de Carteiras e decisões judiciais a respeito de Egressos de 
cursos ministrados na modalidade EAD. Origem: Presidência-CAU/MG. Apresentação: 
GERJUR-CAU/MG. 
4.3.1. O gerente jurídico, Guilherme Alves, apresentou um panorama sobre as 
solicitações de registro de egressos de cursos ministrados na modalidade de Ensino à 
Distância – EAD, explicando que, atualmente, os entendimentos da justiça requerem do 
CAU registrar o profissional e emitir a carteira, por considerarem essa última inerente ao 
exercício profissional. Dessa forma, explicou que começaram a surgir decisões mais 
rígidas sobre o tema, inclusive estipulando pena de multa diária e, também, pena de crime 
de desobediência do presidente, caso não fossem cumpridas. Por esse motivo, disse que 
vislumbra que a decisão pregressa do Conselho Diretor, pela não emissão da carteira 
profissional, deveria ser repensada. Definiu-se, dessa forma, que o tema será objeto de 
análise da próxima reunião do Conselho Diretor. 
4.4. Sobre a revisão do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho para Estudo e 
Elaboração de Plano para Retorno ao Trabalho Presencial, instituído pela Portaria 
Ordinatório n°24/2020. Origem: Presidência. Apresentação: Gerência Geral-CAU/MG. 
4.4.1. O gerente geral do CAU/MG informou sobre a necessidade de revisão do trabalho 
desenvolvido pelo Grupo de Trabalho para Estudo e Elaboração de Plano para Retorno 
ao Trabalho Presencial, em face do atual momento pandêmico e, também, pelas 
experiências absorvidas nestes dois anos em que tais regras vigoram. 
4.5. Sobre Condenação do CAU/MG no processo nº 0030029-50.2019.4.01.3800. Origem: 
Presidência-CAU/MG. Apresentação: GERJUR-CAU/MG. 
4.5.1. O gerente jurídico do CAU/MG explicou que vigorava uma medida liminar, em razão 
da Ação Civil Pública da Resolução Nº 51 do CAU/BR, que suspendia a mencionada 
Resolução e que proibia a fiscalização de engenheiros pelo CAU. Contudo, explicou que o 
CAU fiscalizou engenheiros por um período (final de 2018 e início de 2019), 
especialmente aqueles que trabalhavam com projetos arquitetônicos, remetendo ofícios 
ao Ministério Público – MP. Fez saber que o MP chegou a instaurar procedimentos 
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criminais contra esses engenheiros, sendo que, posteriormente, o próprio MP, 
percebendo a suspensão da Resolução N º 51, arquivou todos os processos. Alguns 
engenheiros prejudicados, portanto, ajuizaram ação contra o CAU, pedindo indenização 
por dano moral e, alguns, por dano material, em virtude desse processo instaurado pelo 
Conselho. Dessa forma, explicou que, para o processo nº 0030029-50.2019.4.01.3800, o 
CAU foi condenado a pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais, 
sentença da qual o CAU recorreu, mas não obteve êxito, sendo que, após correção 
monetária, o valor pago foi de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 
dezembro de 2021. Informou que existem mais dois processos dessa natureza e que 
atualizará o Conselho Diretor sobre os próximos desdobramentos.  
4.6. Sobre sugestão de homenagem ao Engenheiro Newton dos Santos Vianna recebida 
pelo CAU/MG. Origem: Presidência. Apresentação: Gerência Geral-CAU/MG. 
4.6.1. O gerente geral do CAU/MG explicou que a ouvidoria do CAU/BR enviou solicitação 
de homenagem ao engenheiro Newton dos Santos Vianna, que possui também diploma 
de urbanista e que estão analisando a documentação e toda a situação. A presidente do 
CAU/MG sugeriu que fosse feita uma homenagem conjunta com o Crea, uma vez que 
havia, em tempos passados, o título de urbanista. Dessa forma, definiu-se analisar a 
proposição, observando a pertinência da documentação apresentada e relevância dos 
trabalhos desempenhados pelo profissional.  
4.7. Sobre métodos extrajudiciais de cobrança de Dívida Ativa. Origem: Presidência-
CAU/MG. Apresentação: GERJUR-CAU/MG. (Retirado de Pauta) 
4.8. Ofício circular CAUBR CIRCULAR nº 091-  proposta de oficinas sobre o Fundo de 
ATHIS, indicação membro titular e suplente. Origem: Presidência. Apresentação: 
Gerência Geral-CAU/MG. (Retirado de Pauta) 

 

5. ENCERRAMENTO:  
 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, encerrou a reunião às 12h43. 
 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2022. 

 
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 161ª 

Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 8 de fevereiro de 2022. 
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