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SÚMULA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES DE 

ARQUITETOS E URBANISTAS – CEAU-CAU/MG 

 

DATA 4 de maio de 2021  HORÁRIO 14h00 às 17h00 

LOCAL Videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

Ademir Nogueira de Ávila Vice-presidente do CAU/MG 

Antônio Henrique Villela Alves Secretário do IAB-MG – Coordenador Adjunto do CEAU 

Fábio Almeida Vieira Coordenador da CEP-CAU/MG 

Fernanda Basques Moura Quintão Presidente da AsBEA 

Luciana Bracarense Coimbra Veloso 
Coordenadora da CEF-CAU/MG 

Maria del Mar Ferrer Jordá Poblet 
Representante Sinarq-MG 

 

 
CONVIDADOS Maria Victória Ribeiro Podboy Representante do FENEA 

João Felipe Martins Abdala Representante Precon Prefrabricados 

 
 

 
ASSESSORIA 

Adriana Valadares Santos Secretária Executiva 

Ariel Luís Romani Lazzarin Gerente Geral 

Frederico Carlos Huebra Barbosa Secretário do Plenário e Colegiado 

 

PAUTA DA REUNIÃO  

 
1. Verificação do quórum:  

 

2. Comunicados: 

 

2.1. Presidência; 
2.2. Comissão de Ensino e Formação; 
2.3. Comissão de Exercício Profissional; 
2.4. AsBEA/MG; 
2.4.1. Apresentação ofício elaborado pelos Arquitetos e Urbanistas de Belo Horizonte, com o apoio da AsBEA-MG, 
contemplando mais de 300 assinaturas de profissionais. 
2.5. IAB – Departamento Minas Gerais; 
2.6. SINARQ/MG. 

  

‘   

3. Ordem do dia: 

  

3.1 Aprovação da súmula da 51ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 06 de abril de 2021. Origem: 

Coordenadora CEAU; 

 

3.2. Apreciação e manifestação sobre Pré-fabricados de concreto: Origem Precon. 

(participação Sr. João Felipe Martins Abdala) 

 

3.3. Apreciação e manifestação sobre a construção de diretrizes para edital do CEAU. Origem: CEAU. 

 

3.4. Apreciação e manifestação sobre o Plano de Ação CAU/MG. Origem: GEPLAN. 

 
 

 

 

5. Outros assuntos: 

  

6. Encerramento. 

  

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM  
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O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, deu início à reunião às 14:10, após verificar a existência de quórum, 
comunicando a justificativa de ausência, da presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal e do Presidente do Sinarq-MG,  
Matheus Guerra Cotta.     
2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Presidência: 

 

2.1.1. O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, apresentou aos membros do CEAU a 

Sra. Maria Victória, representante da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo -  

FENEA, informando estar bastante satisfeito com a participação da instituição nos debates do CEAU, 

tendo em vista sua importância.  

2.1.2. Falou sobre a Conect Point, informando que se trata de empresa que está oferecendo parceria 

com o CAU, no sentido de criar uma conexão entre quem está procurando emprego, ou estágio, e 

quem o está oferecendo. Informou que o apoio do CAU se daria por meio de divulgação. Disse, 

contudo, que tal função não está relacionada dentre os objetivos do Conselho, mas que o CAU 

poderia dar o apoio necessário, caso as entidades tomassem frente à elaboração de um banco de 

dados com fins da divulgação de currículos e vagas. Disse que, para eventual apoio do CAU, a 

questão deveria passar pelo Conselho Diretor. Ponderou as diferenças entre o “Ache um arquiteto” e a 

proposta do banco de vagas. Disse que acha fundamental que esta proposição esteja firmemente 

ligada às entidades. O Conselheiro Fábio Almeida Vieira, ponderou que o CAU não poderia vincular 

tal proposição às suas atividades, nem às suas mídias, mas sim fomentar a criação de ferramenta 

para este fim, em ambiente virtual distinto. Sugeriu discutir a estrutura de como se daria tal banco de 

dados em reunião vindoura do CEAU. 

 2.2. Comissão de Ensino e Formação: 

 
2.2.1. A Coordenadora da CEF Luciana Bracarense Coimbra Veloso informou que a comissão está 

desenvolvendo suas atividades rotineiras. 

 2.3. Comissão de Exercício Profissional: 

 

2.3.1. O Coordenador da CEP Fábio Almeida Vieira informou que a comissão está analisando 

questões específicas e rotineiras. Fez saber, novamente, que a CEP propôs a contratação de 

empresa de T.I que automatize a feitura dos relatórios, quando da designação de conselheiro relator, 

de forma que busque as informações anteriormente inseridas pelas fiscais, o que traria grande 

celeridade à análise dos processos. Falou sobre questão referente aos condomínios que possuem 

norma interna que privilegiam projetos arquitetônicos de arquitetos e urbanistas em detrimento de 

projetos elaborados por engenheiros.  

 2.4. AsBEA/MG: 

 

2.4.1. A coordenadora do CEAU, Fernanda Basques Moura Quintão, apresentou o ofício elaborado 

pelos Arquitetos e Urbanistas de Belo Horizonte, com o apoio da AsBEA-MG, que contempla mais de 

300 assinaturas de profissionais, explicando o conteúdo deste de forma detalhada. Dessa forma, 

trouxe o documento para que o CAU se manifestasse a respeito, a fim de que haja apoio ao ofício, 

com a finalidade, dentre outros, do retorno da Comissão de Licenciamento. O vice-presidente do CAU, 

Ademir Nogueira de Ávila, fez saber que, mesmo não se tratando da ordem do dia, o assunto 

deveria ser deliberado, a fim de que fosse dado o encaminhamento à presidência. Dessa forma, os 

presentes se manifestaram de acordo ao encaminhamento do ofício para apreciação e manifestação 

da Presidência do CAU/MG. O secretário do IAB-MG, Antônio Henrique Vilela Alves, ressaltou que 

não há instâncias recursais nas prefeituras que tratem do tema, ponderando que a criação da 

Comissão de Licenciamento poderia sanar o problema. 

 2.5. IAB – Departamento Minas Gerais: 

 2.5.1. O Secretário do IAB-MG Antônio Henrique Villela informou continuam seu trabalho de rotina. 

 2.6. SINARQ/MG: 

 Não houve comunicados. 

 
3. ORDEM DO DIA 

 

Item de pauta 
3.1. Aprovação da súmula da 51ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 06 de abril de 
2021.  

Origem: Presidente 

Desenvolvimento: 
3.1.1º vice-presidente Ademir Nogueira de Ávila apresentou a Súmula da 51ª Reunião Ordinária do 
CEAU-CAU/MG e, sem sugestões de ajustes, colocou-a em votação. 

Encaminhamento e 
Proposta 

3.1.2. Aprovar a súmula da 51ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 06 de abril de 2021, 
pelos presentes nessa reunião.  
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Item de pauta 
3.2. Apreciação e manifestação sobre pré-moldados de concreto: Origem Precon. 
(participação Sr. João Felipe Martins Abdala) 

Origem: AsBEA/Precon 

Desenvolvimento: 
3.2.1. O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, em função da ausência do 
representante da Precon, João Felipe Martins Abdala, solicitou a retirada do item de pauta. 
 

Encaminhamento e 
Proposta  
  

3.2.4. Retirar o item de pauta, em função da ausência do representante da Precon 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação sobre a construção de diretrizes para edital do CEAU. Origem: 
CEAU. 

Origem: CEAU 

Desenvolvimento 

3.3.1 O vice-presidente do CAU/MG apresentou os trâmites para que fossem elaboradas as diretrizes do 
edital do CEAU, o que pode ser feito antes da aprovação do Plano de Ação. O gerente geral propôs que 
o assunto se tornasse item de pauta da próxima reunião, a fim de se discutir as diretrizes de um edital de 
patrocínio para as entidades.  

Encaminhamento e 
Proposta  

3.3.2.Solicitar contribuições dos membros do CEAU para a elaboração das diretrizes do Edital do 
CEAU. 
 

 

Item de pauta 3.4. Apreciação e manifestação sobre o Plano de Ação CAU/MG. Origem: GEPLAN. 

Origem: GEPLAN 

Desenvolvimento 

3.3.1 O vice-presidente do CAU/MG solicitou que fossem apresentadas as propostas do Plano de Ação 
do CEAU 2021-2023. O gerente geral, Ariel Lazzarin, apresentou as contribuições oriundas da consulta 
pública, além do compilado de possíveis ações relativas ao CEAU preparado pela Assessoria de 
Eventos-CAU/MG. Dessa forma, foram apresentadas as contribuições e, após discussões e inserção de 
algumas ações afetas às propostas do Colegiado, ficou definido que o gerente geral terminaria o 
preenchimento da planilha, a fim de encaminha-la à apreciação dos presentes, com posterior envio à 
GEPLAN e à Presidência.  

Encaminhamento e 
Proposta  

3.3.2. Encaminhar as ações que comporão o Plano de Ação do CAU 2021-2023, em concordância com 
o Planejamento Estratégico do CAU/MG, à presidência do CAU/MG, conforme planilha  

 
4. OUTROS ASSUNTOS:  
 
O vice-presidente propôs que a formulação do Edital de Patrocínio do CEAU seja pautada na 53ª Reunião Ordinária do CEAU. Para tanto, 
os participantes devem encaminhar suas contribuições acerca do tema.  
 
5. ENCERRAMENTO  
 

O vice-presidente encerrou a reunião às 17h01 do dia 4 de maio 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 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 CEAU- CAU/MG na 53ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de fevereiro de 2022.  
 

Belo Horizonte, 04 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 
        Ademir Nogueira de Ávila                                                                                   Fernanda Basques Moura Quintão 
         Vice-Presidente CAU/MG                                                                                          Coordenadora CEAU-CAU/MG 
                                                                                                                                               Presidente AsBEA-MG    
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