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SÚMULA DA 167ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 

DATA 3 de maio 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 

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

Maria Carolina Nassif de Paula 

 

 

 

 

Coordenadora adjunta 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 - CAU/MG. 

2.2. Da Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação - CEF-CAU/MG. 

2.3. Da Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina - CED-CAU/MG. 

2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional - CEP-CAU/MG. 

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

2.6. Do Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças - CPFi-CAU/MG. 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

 
3.1. Aprovação da Súmula da 166ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 26 de abril de 2022.  
Origem: Presidência-CAU/MG.  
Apresentação: Presidência-CAU/MG.  
 
3.2. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, do apoio institucional ao Seminário 
“Novos Horizontes”, promovido pela PUC-Minas, a ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2022. 
Origem: Presidência-CAU/MG.  
Apresentação: Presidência-CAU/MG 
 
3.3. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, de realização de reunião extraordinária 
da CEP-CAU/MG. 
Origem: CEP-CAU/MG.  
Apresentação: Coordenação CEP-CAU/MG 
 
3.4. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da realização de reunião extraordinária 
da CED-CAU/MG, no dia 10 de maio de 2022, das 14 às 17 horas.  
Origem: CED-CAU/MG 
Apresentação: Coordenação CED-CAU/MG 
 
3.5. Apreciação e manifestação referente ao retorno das Reuniões de Comissões, Reuniões do Conselho 
Diretor e Reuniões Plenárias de modo presencial. 
Origem: Presidência-CAU/MG. 
Apresentação: Presidência-CAU/MG. 
 

4. Outros assuntos:  

5. Encerramento. 

 

 Adriana de Fátima Valadares Santos  Secretária Geral 

ASSESSORIA 

Guilherme  

Frederico Carlos Huebra Barbosa Gerente Jurídico 

 

Secretário do Plenário e Colegiado 
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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:  

 

 2.1. Da Presidência: 

 
 
 
 
 

2.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, informou sobre sua participação 

no evento de entrega do projeto de Lei referente ao enquadramento do profissional arquiteto e 

urbanista como Microempreendedor Profissional. Disse, ainda, que instituíram que o assunto iria 

à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público – CTASP para análise do projeto e que 

a pauta agrada o Ministério da Economia, o que pode trazer maior celeridade ao processo.  

2.1.2. Noutro momento, falou que recebeu representantes (dois engenheiros e três arquitetas e 

urbanistas), incluindo a presidente, do Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro 

– IEATM na sede do CAU/MG para discussões diversas, destacando aquela relacionada a 

questão do software SketchUp, explicando que conversou com os membros daquele Instituto 

sobre as pretensões do Fórum de Presidente do CAU e do CAU/BR em relação aos softwares de 

projetos.  

2.1.3. Falou sobre sua participação, como representante do CAU/MG, do Seminário do Plano 

Diretor de Belo Horizonte, informando ter sido um evento muito importante e profícuo. Disse que o 

conselheiro Lucas Lima Leonel Fonseca representou o CAU/MG no primeiro dia do evento. 

Destacou a presença de diversas entidades da sociedade civil, de mais de cem movimentos 

sociais, além da Prefeitura de Belo Horizonte.  

2.1.4. Por fim, solicitou a inclusão do 3.4. Homologação da aprovação, ad referendum do 

Conselho Diretor, da realização de reunião extraordinária da CED-CAU/MG, no dia 10 de maio de 

2022, das 14 às 17 horas, o que foi aprovado pelos 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, informou que a comissão 
não se reuniu desde a última reunião e, portanto, a única novidade é a possível realização do 
Fórum de Coordenadores das CEF-CAU/UF, previsto nos dias 26 e 27 de maio de 2022, em São 
Paulo. 

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

 
 

2.3.1. Não houve. 

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

 
 
 
 
 

2.4.1. O coordenador da CEP-CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, falou sobre as reuniões 

vindouras das CEP-CAU/UF. Além disso, fez saber que foi agendada reunião extraordinária da 

CEP-CAU/MG, no dia 9 de maio de 2022, para análise dos processos de exercício profissional. 

Disse que solicitará informações à GAF sobre o edital de licitação para a contratação de empresa 

que desenvolverá o sistema da CEP.  

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

 
 
 
 
 

2.5.1. A coordenadora adjunta da COA-CAU/MG, Maria Carolina Nassif de Paula, falou que a 

comissão tratou, exclusivamente, do edital da Comissão de Assistência Técnica para Habitação 

de Interesse Social, o qual foi finalizado. Lamentou o fato da comissão estar com uma pauta 

bastante extensa, explicando que tal fato se deve a não realização de reuniões anteriores da 

COA-CAU/MG, por falta de quórum. Neste momento, a presidente do CAU/MG informou que o 

Regimento Interno do CAU/MG deverá ser seguido e, quando não houver manifestação do 
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conselheiro titular, o suplente deverá ser convocado seguindo estritamente o prazo regimental. 

Falou ainda sobre a obrigatoriedade do envio da justificativa de ausência para os casos de 

necessidade. Em seguida, a Secretaria Geral do CAU/MG se manifestou, observando que o 

problema é recorrente. Além disso, foi explicado que a Secretaria tenta estabelecer contato com 

os conselheiros utilizando todos os meios possíveis (e-mails, WhatsApp, ligações), mas que, 

mesmo assim, é difícil receber a devolutiva das convocações.  

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

 
2.6.1. O coordenador da CPFi-CAU/MG, Fábio Almeida Vieira, explicou que a comissão não se 

reuniu após a última reunião, mas que tudo está dentro do previsto.  

 
 

 3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1. Aprovação da Súmula da 166ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 3 

de maio de 2022. 

Origem: Presidência 

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

Encaminhamento e 
Deliberação 

Retirado de pauta.  

 

Item de pauta 

3.2. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, do apoio 
institucional ao Seminário “Novos Horizontes”, promovido pela PUC-Minas, a ser 
realizado nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2022. 
Origem: Presidência-CAU/MG. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

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

argumentos que a fizeram aprovar o apoio institucional, ad referendum do Conselho 

Diretor, ao Seminário “Novos Horizontes”, promovido pela PUC-Minas e, em seguida, 

sem que houvesse apontamentos, colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2. Homologar a aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, do apoio 
institucional, sem repasses financeiros, ao Seminário “Novos Horizontes”, promovido 
pela PUC-Minas. 

3.2.3. Encaminhar ao setor de Patrocínio do CAU/MG para providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.3. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da realização 
de reunião extraordinária da CEP-CAU/MG, no dia 09 de maio de 2022. 

Origem: CEP 

Desenvolvimento 

3.3.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a DCEP 
189.6.1-2022, na qual se deliberou solicitar a realização de reunião extraordinária da 
comissão, de forma presencial, no dia 09 de maio de 2022 e, em seguida, colocou o item 
em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2. Homologar a aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da realização de 

Reunião Extraordinária da CEP-CAU/MG, no dia 9 de maio de 2022. 

3.4.3. Encaminhar ao Plenário para apreciação e deliberação. 

 

 
 

Item de pauta 
3.4. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, de realização 
de reunião extraordinária da CED-CAU/MG, no dia 10 de maio de 2022, das 14 às 17 
horas. 

Origem: CED 

Desenvolvimento 3.4.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a DCED N° 
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16/2022, na qual se deliberou solicitar a realização de reunião extraordinária da comissão, 
no dia 10 de maio de 2022 e, em seguida, colocou o item em votação.   

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2. Homologar a aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da realização de 

Reunião Extraordinária da CED-CAU/MG, no dia 10 de maio de 2022. 

3.4.3.  Encaminhar ao Plenário para apreciação e deliberação. 

 
 

Item de pauta 
3.5. Apreciação e manifestação referente ao retorno das Reuniões de Comissões, 
Reuniões do Conselho Diretor e Reuniões Plenárias de modo presencial. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.5.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, considerando que o 
CAU/MG está adequando e modernizando sua sede em Belo Horizonte, a fim de garantir 
que todos possam nela estar presentes, em espaços adequados para o desenvolvimento 
dos trabalhos e reuniões, sem que haja prejuízo à saúde de seus funcionários, 
conselheiros e administrados, apresentou a proposta de deliberação, na qual as reuniões 
ordinárias do CAU/MG, a partir do mês de junho, se dariam em formato presencial. Após 
sugestão para que as reuniões ordinárias da CED e COA-CAU/MG fossem mantidas no 
formato virtual, uma vez que se descolaram da semana de realização da reunião Plenária, 
a presidente do CAU/MG colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. Aprovar que a partir do mês de junho de 2022 as Reuniões Ordinárias Plenárias, 

do Conselho Diretor e de Comissões do CAU/MG serão realizadas exclusivamente de 

forma presencial. 

3.5.3. Manter as reuniões da CED e COA-CAU/MG no formato virtual, em função da 

alteração proposta no Calendário Oficial de Reuniões do CAU/MG. 

3.5.4. Encaminhar ao Plenário para apreciação e deliberação. 

 

 

4. OUTROS ASSUNTOS:  

 

4.1.  A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra ao 
assessor de comunicação do CAU/MG, Guilherme Guedes Jabour, que explicou as 
particularidades do aplicativo Arquiteto Protagonista aos membros do Conselho Diretor. 
Em seguida, foi sugerido que o lançamento do aplicativo se desse quando da inauguração 
da sede do CAU/MG, o que foi aprovado por todos os presentes. Noutro momento, a 
presidente do CAU/MG questionou o assessor de comunicação sobre as providências 
para a contratação da agência de publicidade, sugerindo que o CAU/MG se juntasse a 
outros CAU/UF, através de um consórcio, para que se efetuasse a contratação. 
 

5. ENCERRAMENTO:  
 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, encerrou a reunião às 11:26. 
 

Belo Horizonte, 3 de maio 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 168ª 

Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 24 de maio 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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