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SÚMULA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES DE 

ARQUITETOS E URBANISTAS – CEAU-CAU/MG 

 

 

DATA 8 de março de 2022   HORÁRIO 14h30 às 18h00 

LOCAL Videoconferência 

 

 

Ademir Nogueira de Ávila Vice-presidente e Coordenador CEP-CAU/MG 

 
Eduardo Fajardo Soares 

 
Representante Sinarq-MG – Coordenador CEAU-CAU/MG 

 
Gisele Silveira Borges de Carvalho 

 
Presidente AsBEA-MG – Coordenadora Adjunta CEAU-CAU/MG 

 
Ilara Rebeca Duran de Melo 

 
Coordenadora da CEF-CAU/MG  

 
Rosilene Guedes Souza 

 
Representante IAB-MG  

 
 

 
ASSESSORIA 

Ariel Luís Romani Lazzarin Gerente Geral CAU/MG 

 Frederico Carlos Huebra Barbosa Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG 

 

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; 
2.5. IAB – Departamento Minas Gerais; 
2.6. SINARQ/MG. 

   

3. Ordem do dia: 

 3.1. Aprovação da súmula da 58ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 30 de novembro de 2021 e da 59ª 
Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 8 de fevereiro de 2022.  
Origem: Coordenador CEAU; 
 
3.2. Apreciação e proposição acerca das ações das entidades partícipes do CEAU-CAU/MG constantes do Plano de Ação 
do CAU/MG. 
Origem: CEAU-CAU/MG 

 
 

 

 

4. Outros assuntos: 

5. Encerramento. 

  

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM 

O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, deu início à reunião às 14:45, após verificar a existência de quórum. 

2. COMUNICADOS: 

 

 2.1. Presidência: 

 

2.1.1. O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, concedeu a palavra à representante 

do IAB-MG, Rosilene Guedes Souza, que informou que o CAU/MG estava participando, naquele 

momento, do X Congresso Mineiro de Vereadores, promovido pela Associação Mineira de Municípios 

– AMM, no Expominas, explicando que o evento foi extremamente produtivo, uma vez que houve a 

oportunidade de distribuição de material do CAU/MG e de conversa com diversos vereadores dos 

municípios mineiros e com outras entidades estaduais.  



 

Página 2 de 3 

 2.2. Comissão de Ensino e Formação: 

 

2.2.1. A coordenadora da CEF-CAU/MG, Ilara Rebeca Duran de Melo, informou que a comissão 

elaborou e finalizou o calendário da Premiação TCC – 2022, explicando que irão realizar o Fórum dos 

Coordenadores de Curso, uma vez que o evento havia sido suspenso em função da pandemia. Disse, 

ainda, que irão convidar a CED-CAU/MG para as discussões, a fim de levar as questões da ética aos 

egressos de cursos de arquitetura e urbanismo. Falou, ainda, sobre o recebimento de e-mails de 

estudantes de arquitetura e urbanismo nos quais questionam o CAU/MG sobre a hipótese: um 

determinado aluno que ingressou na modalidade de Ensino à Distância – EaD poderia pedir 

transferência, nos últimos períodos, para uma instituição presencial, a fim de conseguir o registro no 

CAU, uma vez que no diploma o status seria presencial. Disse que, após pesquisa, confirmou que o 

diploma desses egressos teria o status de formação presencial e que a comissão está avaliando a 

situação. 

 2.3. Comissão de Exercício Profissional: 

 

2.3.1. O coordenador da CEP-CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, informou que a comissão enfrenta 

o problema da distribuição e julgamento dos processos, tendo em vista que há mais de 600 (seiscentos) 

processos aguardando serem distribuídos e o tempo para análise dos mesmos é exíguo. Noutro 

momento, falou sobre uma situação em que um profissional elaborou mais de duzentos RRTs, de 

projeto e execução, e que, efetivamente, deveriam ter sido elaborados um RRT de projeto e outro de 

execução para cada RRT simples elaborado por esse profissional. Explicou que para haver 

regularização, o profissional deveria gerar grande número de RRTs, o que julgou inviável. Disse que, 

após verificarem todo o histórico de débitos e os demais levantamentos requeridos pelo caso, irão 

encaminhar a questão para o CAU/BR.   

 2.4. AsBEA/MG: 

 

2.4.1. A presidente da AsBEA-MG, Gisele Silveira Borges de Carvalho, falou que seu desejo é de que 

as reuniões do CEAU-CAU/MG possam gerar ações efetivas. Ponderou que há muitas ações previstas 

no Plano de Ação, sugerindo que se priorizassem aquelas que, de fato, poderiam ser realizadas. Dessa 

forma, informou que a proposição da AsBEA-MG é tratar a questão de políticas urbanas. 

 2.5. IAB – Departamento Minas Gerais: 

 

2.5.1. A representante do IAB-MG, Rosilene Guedes Souza, informou que foram enviadas as 

propostas de ações do IAB-MG, salientando a proposição da capacitação de gestores públicos, inclusive 

sobre a Lei de ATHIS. Ponderou que a realização de eventos pelo CEAU-CAU/MG é fundamental para 

a promoção da Arquitetura e Urbanismo. Noutro ponto, fez saber que houve a Premiação Nacional do 

IAB e que os projetos de arquitetos mineiros foram muito bem avaliados nessa Premiação e que o 

resultado oficial deve sair nos próximos dias.  

 2.6. SINARQ/MG: 

 

2.6.1. O representante do Sinarq-MG, Eduardo Fajardo Soares, disse que houve eleição no SINARQ 

para definição da nova diretoria. Falou, em referência à Reforma Trabalhista, que a percepção do 

sindicato é de que essa não trouxe benefícios aos profissionais, mas sim, complicou a situação. Sobre 

as propostas de ação do sindicato, disse que pretendem realizar eventos relacionados ao trabalho dos 

arquitetos e o papel das entidades e, também, sobre a atuação dos arquitetos na esfera pública, 

observando-se as atividades, funções e condições de trabalho.  

 
3. ORDEM DO DIA 

 

Item de pauta 
 3.1. Aprovação da súmula da 58ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 30 de 
novembro de 2021 e da súmula 59ª Reunião Ordinária do CAU/MG, realizada em 08 de fevereiro de 
2022. 

Origem: CEAU 

Desenvolvimento: 

3.1.1. O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, apresentou as súmulas da 58ª Reunião 
Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 30 de novembro de 2021 e da 59ª Reunião Ordinária do 
CAU/MG, realizada em 08 de fevereiro de 2022, colocando-as em votação, as quais foram aprovadas 
pelos presentes. 

Encaminhamento e 
Proposta 

3.1.2. Aprovar a súmula da 58ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 30 de novembro de 
2021 e a súmula 59ª Reunião Ordinária do CAU/MG, realizada em 08 de fevereiro de 2022. 
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Item de pauta 
3.2. Apreciação e proposição acerca das ações das entidades partícipes do CEAU-CAU/MG 
constantes do Plano de Ação do CAU/MG. 

Origem: CEAU 

Desenvolvimento: 

3.2.1. O vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, solicitou que fosse apresentada a tabela 
na qual constam as ações previstas no Plano de Ação do CEAU-CAU/MG para que fossem definidas quais 
seriam executadas. A presidente da AsBEA-MG, Gisele Silveira Borges de Carvalho, disse que a 
proposição da entidade é manter apenas uma das onze ações constantes do Plano de Ação, referente ao 
evento de Políticas Urbanas “Evento Online Arquitetura e Urbanismo e Engenharias Públicas”. Em 
seguida, o vice-presidente do CAU/MG deu prosseguimento à análise do Plano de Ação, solicitando que 
os representantes das entidades informassem quais ações seriam mantidas e quais seriam eliminadas. 
Assim, ficou definido que a AsBEA-MG desenvolverá a ação “Evento Online Arquitetura e Urbanismo e 
Engenharias Públicas”; que o SINARQ-MG desenvolverá as ações “Evento Online sobre Reforma 
administrativa e Arquitetura e Urbanismo como carreira de Estado”, “Evento para discussão sobre Salário 
Mínimo Profissional para estatutários” e “Evento Online Plano Diretor BH”; que o IAB, além do 
desenvolvimento da ação “Evento Arquitetura e a Cidade para Crianças”, desenvolverá, também o evento 
“Premiação Estudantil,  Seminário e Exposição da Produção Universitária em Habitação de Interesse 
Social” e “Seminário e Capacitação de Gestores Públicos e profissionais – Direito à Arquitetura – As 
soluções possíveis para Habitação popular”. A representante do IAB-MG, Rosilene Guedes Souza, fez 
constar que, no que se refere aos eventos “22ª Premiação IAB” e “Gentileza Urbana – 30 anos”, será 
solicitado apoio ao CEAU para o desenvolvimento dessas ações. O vice-presidente do CAU/MG sugeriu 
que fosse encaminhado o formulário de eventos às entidades, a fim de que as proposições sejam melhor 
formatadas, o que facilitará os trabalhos da assessoria de evento quando do desenvolvimento das ações. 
O gerente geral, Ariel Lazzarin, explicou que o orçamento para o CEAU prevê R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) para o desenvolvimento do Edital. Disse, contudo, caso o Edital não sendo prioridade de ação do 
CEAU, que os recursos podem ser deslocados para desenvolvimento das ações propostas. Dessa forma, 
informou que dentro do formulário que será enviado existe o campo referente aos custos do evento, 
solicitando que as entidades informassem os custos dos eventos propostos para realização. Fez saber 
que o encaminhamento desse item de pauta é, portanto, o envio do formulário para que as entidades 
detalhem as ações propostas.  

Encaminhamento e 
Proposta 

3.2.2. Aprovar o envio, aos membros do CEAU-CAU/MG, do formulário para detalhamento das ações 
propostas e da tabela com as essas ações para 2022.  

 
 

 

 
4. OUTROS ASSUNTOS: Não houve. 
 
 
5. ENCERRAMENTO 
 

O coordenador do CEAU encerrou a reunião às 16h38 -   Belo Horizonte, 8 de março 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 
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 63ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de junho de 2022.  
 
 
 
 
 
             Eduardo Fajardo Soares      Ademir Nogueira de Ávila 
        Coordenado do CEAU-CAU/MG     Vice-presidente do CAU/MG 
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