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SÚMULA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 

DATA 24 de maio de 2022 HORÁRIO 09h30 às 12h00 

LOCAL Híbrida 

  

MEMBROS 

Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente do CAU/MG 

Ademir Nogueira de Ávila Coordenador da CEP-CAU/MG 

Cecília Maria Rabelo Geraldo Coordenadora adjunta 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: 

Da Presidência; 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Aprovação da Súmula da 166ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 26 de abril de 2022 e da 167ª 
Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 03 de maio de 2022.  
Origem: Presidência-CAU/MG.  
Apresentação: Presidência-CAU/MG.  
 
3.2. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da manifestação contrária do CAU/MG à 
exploração minerária na Serra do Curral. 
Origem: Presidência-CAU/MG. 
Apresentação: Presidência-CAU/MG. 
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre a aprovação de realização de reunião extraordinária da CED-CAU/MG, 
no dia 7 de junho de 2022. 
Origem: CED-CAU/MG. 
Apresentação: Coordenação CED-CAU/MG. 
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre solicitação de apoio institucional, sem repasses financeiros, na 
divulgação do evento da Associação Brasileira de Cimento Portland dentro do 37º Congresso Mineiro de 
Municípios. 
Origem: Patrocínio-CAU/MG 
Apresentação: Assessoria de Eventos-CAU/MG 
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre solicitação de apoio institucional, sem repasses financeiros, na 
divulgação da Exposição Internacional Brasil, México e Argentina: Arquitectura habitacional de la URSS. 
Origem: Patrocínio-CAU/MG 
Apresentação: Assessoria de Eventos-CAU/MG 

4. 

Outros assuntos:  

4.1. Encaminhamento sobre solicitação de análise sobre Reserva Técnica. 

Origem: Gerência Geral-CAU/MG. 

Apresentação: Gerência Geral-CAU/MG. 

 

 

 Adriana de Fátima Valadares Santos Secretária Geral 

 Ariel Luís Romani Lazzarin  Gerente Geral 

ASSESSORIA 

Guilherme  

Frederico Carlos Huebra Barbosa Gerente Jurídico 

 

Secretário do Plenário e Colegiado 
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4.2. Projeto Rotas. 

 

4.3. 37º Congresso Mineiro de Municípios – AMM. 

 

4.4. Representação no evento 1ª Maratona Estudantil da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana 

do Vale do Aço - ARMVA. 

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, solicitou a inclusão dos seguintes 

itens de pauta: 3.4. Apreciação e manifestação sobre solicitação de apoio institucional, sem 

repasses financeiros, na divulgação do evento da Associação Brasileira de Cimento Portland 

dentro do 37º Congresso Mineiro de Municípios. Origem: Patrocínio-CAU/MG Apresentação: 

Assessoria de Eventos-CAU/MG e 3.5. Apreciação e manifestação sobre solicitação de apoio 

institucional, sem repasses financeiros, na divulgação da Exposição Internacional Brasil, México e 

Argentina: Arquitectura habitacional de la URSS. Origem: Patrocínio-CAU/MG. Apresentação: 

Assessoria de Eventos-CAU/MG, o que foi aprovado pelos presentes. 

2.1.2. Por fim, a presidente do CAU/MG justificou sua ausência na 126ª Reunião Plenária 

Ordinária do CAU/MG em função do Fórum de Presidentes, que coordena, e outros eventos que 

ocorrerão afetos à Arquitetura e Urbanismo em São Paulo.  

 
 
 

 3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 

3.1. Aprovação da Súmula da 166ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 26 

de abril de 2022 e da 167ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 03 de maio 

de 2022.  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.1.1.  A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou as Súmulas 
da 166ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 26 de abril de 2022 e da 167ª 
Reunião do Conselho Diretor, realizada em 03 de maio de 2022 e, sem que houvesse 
ajustes, colocou-a em votação, a qual foi aprovada pelos presentes. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar as Súmulas da 166ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 26 de 
abril de 2022 e da 167ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 03 de maio de 2022. 

 

Item de pauta 
3.2. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da 
manifestação contrária do CAU/MG à exploração minerária na Serra do Curral. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.2.1. A presidente do CAU/MG apresentou a proposta de homologação da aprovação, 

ad referendum do Conselho Diretor, da manifestação contrária do CAU/MG à 

exploração minerária na Serra do Curral e, sem que houvesse qualquer apontamento, 

colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2. Homologar a aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da manifestação 
contrária do CAU/MG à exploração minerária na Serra do Curral, conforme publicação 
disponível em https://www.caumg.gov.br/cau-mg-contrario-a-exploracao-serra-do-
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curral. 

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

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação sobre a aprovação de realização de reunião 
extraordinária da CED-CAU/MG, no dia 7 de junho de 2022. 

Origem: CED 

Desenvolvimento 

3.3.1. A presidente do CAU/MG concedeu a palavra à coordenadora adjunta da CED, 
Cecília Maria Rabelo Geraldo, que apresentou os motivos que geraram a solicitação de 
reunião extraordinária da Comissão, a ocorrer em 7 de junho de 2022 e, sem que 
houvesse correções, colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2. Homologar a aprovação da realização de reunião extraordinária da CED-CAU/MG, 

conforme DCED-CAU/MG N° 18/2022. 

3.3.3. Encaminhar à SECGE para providências cabíveis. 

 

Item de pauta 

 
3.4. Apreciação e manifestação sobre solicitação de apoio institucional, sem 
repasses financeiros, na divulgação do evento da Associação Brasileira de Cimento 
Portland dentro do 37º Congresso Mineiro de Municípios. 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.4.1. A presidente do CAU/MG concedeu à palavra à assessora de eventos, Flávia 
Possato, que explicou a solicitação de apoio institucional da proponente Associação 
Brasileira de Cimento Portland. Em seguida, sem que houvesse discussões, a presidente 
do CAU/MG colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2. Aprovar a solicitação de apoio institucional para divulgação do evento da 

Associação Brasileira de Cimento Portland dentro do 37º Congresso Mineiro de 

Municípios. 

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

 

Item de pauta 
3.5. Apreciação e manifestação sobre solicitação de apoio institucional, sem 
repasses financeiros, na divulgação da Exposição Internacional Brasil, México e 
Argentina: Arquitectura habitacional de la URSS. 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.5.1. A presidente do CAU/MG concedeu a palavra à assessora de eventos, Flávia 
Possato, que explicou os pormenores do pedido de apoio institucional para a divulgação 
do evento “Exposição Internacional Brasil, México e Argentina: Arquitectura habitacional 
de la URSS”. Em seguida, sem que houvesse apontamentos, colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. Aprovar a solicitação de apoio institucional para divulgação da Exposição 

Internacional Brasil, México e Argentina: Arquitectura habitacional de la URSS. 

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

 

Item de pauta 
3.6. Apreciação e manifestação sobre a pauta da 126ª Reunião Plenária Ordinária, a 
ser realizada no dia 24 de maio de 2022, às 14 horas. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.6.1. A presidente do CAU/MG apresentou a pauta da 126ª Reunião Plenária Ordinária 
do CAU/MG e, sem maiores discussões, colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.2. Aprovar a pauta da 126ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG, a ocorrer no dia 

24 de maio de 2022. 

 
 

4. OUTROS ASSUNTOS:  

 

4.1. Encaminhamento sobre solicitação de análise sobre Reserva Técnica. 
4.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra ao 
gerente geral, Ariel Lazzarin, que explicou que se trata de uma demanda de profissional, 
enviada por e-mail, a qual foi encaminhada à CED-CAU/MG, que deliberou por solicitar à 
Presidência do CAU/MG que encaminhasse ofício ao CAU/BR. A conselheira Cecília 
Maria Rabelo Geraldo disse que a comissão julgou ser um assunto muito delicado e que 
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a CED-CAU/BR promoverá uma discussão sobre o tema Reserva Técnica. Explicou que, 
pelo fato de a Comissão julgar que o assunto merece um debate e posição nacional, 
deliberaram pelo encaminhamento da questão ao CAU/BR. A presidente do CAU/MG 
explicou que, em seu entendimento, o CAU/MG deve responder à profissional informando 
que a manifestação foi recebida e que o CAU/BR é quem elabora os normativos do 
Conselho e que está agendado um debate para o segundo semestre para tratar do tema. 
Definiu-se elaborar um ofício com essas considerações para envio ao CAU/BR, o que foi 
aprovado pelos presentes. 
4.2. Projeto Rotas -  Juiz de Fora 
4.2.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra ao 
gerente geral, Ariel Lazzarin, que falou sobre o Projeto Rotas realizado em Juiz de Fora, 
ressaltando a participação de conselheiros, além do IAB-MG e FENEA-Leste. Noutro 
momento, destacou que o assunto foi trazido à apreciação do Conselho Diretor para que 
os partícipes do Evento Integrador sejam melhor definido e, a partir do calendário 
definido, sejam tomadas as providências pela Presidência, Gerência Geral e Assessoria 
de Eventos. O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, falou sobre o 
papel central da CEP no evento, que deverá contar com a participação das demais 
comissões.   
4.3. 37º Congresso Mineiro de Municípios – AMM. 
4.3.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, informou que o CAU/MG 
estará presente no evento, explicando que haverá palestra do Conselho, além da entrega 
da Carta aos Candidatos aos presentes, dentre outras ações. Convidou os conselheiros 
(as) a participarem do evento.  
4.4. Representação no evento 1ª Maratona Estudantil da Agência de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - ARMVA. 
4.4.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra ao 
gerente geral, Ariel Lazzarin, que informou que a conselheira que iria representar o 
CAU/MG no evento não poderá mais participar e por isso trouxe o assunto para 
apreciação. Após discussões, definiu-se que a conselheira Ilara Rebeca Duran de Melo 
irá representar o Conselho na 1ª Maratona Estudantil da Agência de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana do Vale do Aço - ARMVA. 
4.5. Projeto de Lei de Alteração do Perímetro Urbano de Lima Duarte. 
4.5.1. O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, disse que foi aprovado 
pela Câmara de Lima Duarte um Projeto de Lei de Alteração do Perímetro Urbano do 
município, que se deu de forma irregular, uma vez que não houve manifestação do 
Conselho da Cidade na primeira votação sobre o tema, o que é exigido pelo Plano Diretor 
da cidade. Disse que, na próxima reunião do Conselho da Cidade de Lima Duarte, vai 
solicitar que seja apresentada manifestação ao Ministério Público sobre a questão e, além 
disso, solicitou que o CAU/MG também se manifestasse.  

 

5. ENCERRAMENTO:  
 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, encerrou a reunião às 11h39. 
 

Belo Horizonte, 24 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 169ª 

Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 7 de junho 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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