
 

Página 1 de 3 

SÚMULA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES DE 

ARQUITETOS E URBANISTAS – CEAU-CAU/MG 

 

 

DATA 5 de abril de 2022   HORÁRIO 14h30 às 18h00 

LOCAL Videoconferência 

 

 

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

 
Gisele Silveira Borges de Carvalho 

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

João Paulo Alves de Faria 
 
Coordenador adjunto 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 60ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 8 de março de 2022. Origem: 
Coordenador CEAU-CAU/MG.  
3.2 Apreciação e proposição acerca do detalhamento das ações das entidades do CEAU-CAU/MG que serão realizadas em 
2022. Origem: CEAU-CAU/MG. 
3.3 Apreciação e proposição sobre alteração das datas de reunião do CEAU-CAU/MG para o ano de 2022. Origem: 
Coordenador CEAU-CAU/MG. 
3.4 Apreciação e proposição sobre o Encontro do CEAU-CAU/MG com o CEAU-CAU/BR para aproximação e troca de 
experiências: Origem: Presidência-CAU/MG. 

 
 

 

 

4. Outros assuntos: 

5. Encerramento. 

  

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM 

A coordenadora adjunta do CEAU-CAU/MG, Gisele Silveira Borges de Carvalho, deu início à reunião às 14:40, 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 ao gerente geral 

do CAU/MG, Ariel Lazzarin, que explicou que a atual representante da FENEA-Leste no CEAU, Maria 

Victória Podboy, não faz mais parte da diretoria daquela Federação e, por este motivo, foi solicitado à 

nova diretoria que indicasse um representante para participar das reuniões do CEAU-CAU/MG.    

 2.2. Comissão de Ensino e Formação: 
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 2.2.1. Não houve. 

 2.3. Comissão de Exercício Profissional: 

 

2.3.1. O vice-presidente do CAU/MG e coordenador da CEP-CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, 

falou que foi realizado o Encontros Nacional das CEP-CAU/UF, ressaltando ter sido um evento muito 

profícuo, no qual trataram assuntos diversos sobre a questão do exercício profissional, além de terem 

sido criados alguns grupos de trabalho para o debate de assuntos mais específicos, como a distribuição 

de processos e as atribuições profissionais. Disse, ainda, que nos dias 12 e 13 de abril, ocorerrão o 

Seminário da Comissão Temporária de Fiscalização – CTF-CAU/BR e uma apresentação da 

regulamentação do Exercício Profissional – Resolução CAU/BR Nº 198, os quais serão abertos ao 

público externo, de forma virtual, ressaltando que seria interessante caso o CEAU pudessem participar. 

Disse, ainda, que a realização de outro evento, em junho de 2022, nos mesmos moldes daquele 

Encontro Nacional da CEP, foi pensada e que os membros da CEP-CAU/MG ofereceram realizar o 

evento em Minas Gerais, inclusive, levando-se em consideração a centralidade do estado, o que facilita 

o deslocamento dos conselheiros. 

 2.4. AsBEA/MG: 

 

2.4.1. A presidente da AsBEA-MG, Gisele Silveira Borges de Carvalho, fez saber sobre o projeto de 

lei que possibilita que arquitetos e urbanistas se tornem Microempreendedores Individuais – MEI, uma 

vez que isso possibilitaria uma relação empresa x empresa e garantiria o exercício profissional. Em 

seguida, o vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, informou que o assunto já havia sido 

discutido e que o CAU/MG apoia a iniciativa, uma vez que a precarização da profissão já existe e que 

o papel do Conselho é tentar valoriza-la, inclusive, cumprindo-se o salário mínimo profissional, 

principalmente nos órgãos públicos. O coordenador adjunto da CEF-CAU/MG, João Paulo Alves de 

Faria, disse que essa iniciativa pode ser vista como uma oportunidade de formalização do trabalho e 

que ampliaria a forma de atuação dos profissionais de arquitetura e urbanismo. A representante do IAB-

MG, Rosilene Guedes Souza, sugeriu que fosse reenviado o posicionamento do CAU/MG sobre o 

projeto de lei que possibilita que arquitetos e urbanistas se tornem Microempreendedores Individuais – 

MEI. 

 2.5. IAB – Departamento Minas Gerais: 

 

2.5.1. A representante do IAB-MG, Rosilene Guedes Souza, falou sobre a ocorrência de Seminário 

Novos Horizonte do IAB-MG que irá ocorrer nos dias 28, 29 e 30 de abril, sobre o Plano Diretor de Belo 

Horizonte. Além disso, informou que o Conselho Municipal de Habitação de Belo Horizonte está com 

inscrições abertas para as entidades que se dispuserem a participar do processo de escolha dos 

representantes da sociedade civil.  

 2.6. SINARQ/MG: 

 2.6.1. Não houve 

 
3. ORDEM DO DIA 

 

Item de pauta 
 3.1 Aprovação da súmula da 60ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 8 de março de 
2022. Origem: Coordenador CEAU-CAU/MG. 

Origem: CEAU 

Desenvolvimento: 
3.1.1. O item foi retirado de pauta em função do não envio dos comunicados do coordenador do CEAU-
CAU/MG.  

Encaminhamento e 
Proposta 

3.1.2. Não houve. 

 
 
 

Item de pauta 
3.2 Apreciação e proposição acerca do detalhamento das ações das entidades do CEAU-CAU/MG 
que serão realizadas em 2022. Origem: CEAU-CAU/MG. 

Origem: CEAU 

Desenvolvimento: 

3.2.1. A coordenadora adjunta do CEAU-CAU/MG concedeu a palavra à representante do IAB-MG, 
Rosilene Guedes Souza, que explicou as tratativas desenvolvidas na reunião anterior do Colegiado sobre 
o assunto, ponderando que ainda não concluiu o preenchimento com o detalhamento das ações. A 
coordenadora adjunta do CEAU-CAU/MG, Gisele Silveira Borges de Carvalho, informou que também 
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não concluiu o preenchimento. Em seguida, o vice-presidente do CAU/MG solicitou que fosse 
disponibilizada a tabela na qual constam as ações do CEAU-CAU/MG em 2022 para análise e 
considerações. Dessa forma, foram ratificadas as ações aprovadas na 60ª Reunião do CEAU-CAU/MG 
constantes do Plano de Ação, além de se incluir, após discussão sobre o assunto, o evento Capacitação 
sobre a Tabela de Honorários do CAU, sob responsabilidade do CEAU-CAU/MG, a ser realizada no final 
de maio, início de junho, de 2022.    

Encaminhamento e 
Proposta 

3.2.2. Aprovar a inclusão do evento Capacitação sobre a Tabela de Honorários do CAU, sob 
responsabilidade do CEAU-CAU/MG, a ser realizada no final de junho, início de maio, de 2022.  

 

Item de pauta 
3.3 Apreciação e proposição sobre alteração das datas de reunião do CEAU-CAU/MG para o ano de 
2022. Origem: Coordenador CEAU-CAU/MG. 

Origem: CEAU 

Desenvolvimento: 

3.2.1. A coordenadora adjunta do CEAU-CAU/MG concedeu a palavra ao secretário do plenário e 
colegiado do CAU/MG, Frederico Barbosa, que explicou que foram comparados os Calendários Oficiais 
de Reuniões do CAU/BR e do CAU/MG, a fim de possibilitar que o coordenador do CEAU-CAU/MG e 
Conselheiro Federal do CAU/MG, Eduardo Fajardo Soares, participasse das reuniões do CEAU-CAU/MG. 
Dessa forma, disse que a proposição possibilita que as reuniões do CEAU-CAU/MG não ocorram na 
mesma semana de realização das reuniões de comissões do CAU/BR, nem nas semanas de realização 
das Reuniões Plenárias daquele Conselho.  

Encaminhamento e 
Proposta 

3.2.2. Aprovar a alteração das datas de reunião do CEAU-CAU/MG de modo que ocorram de maneira 
virtual, conforme o seguinte:  
• Reunião de maio/2022:  sem alteração, permanecendo no dia 3 de maio de 2022 (terça-feira) 
• Reunião de junho/2022: de 7 de junho de 2022 para 14 de junho de 2022 (terça-feira) 
• Reunião de julho/2022: de 5 de julho de 2022 para 12 de julho de 2022 (terça-feira) 
• Reunião de agosto/2022: de 2 de agosto de 2022 para 9 de agosto de 2022 (terça-feira) 
• Reunião de setembro/2022: sem alteração, permanecendo no dia 6 de setembro de 2022 (terça-feira) 
• Reunião de outubro/2022: de 4 de outubro de 2022 para 11 de outubro de 2022 (terça-feira) 
• Reunião de novembro/2022: de 8 de novembro de 2022 para 1 de novembro de 2022 (terça-feira). 
3.2.3. Solicitar à Presidência do CAU/MG que encaminhe esta proposição para apreciação do Conselho 
Diretor. 

 

Item de pauta 
3.4 Apreciação e proposição sobre o Encontro do CEAU-CAU/MG com o CEAU-CAU/BR para 
aproximação e troca de experiências: Origem: Presidência-CAU/MG. 

Origem: CEAU 

Desenvolvimento: 

3.2.1. A coordenadora adjunta do CEAU-CAU/MG, Gisele Silveira Borges de Carvalho, concedeu à 
palavra ao gerente geral do CAU/MG, Ariel Lazzarin, que informou que houve a percepção, em reunião 
do Fórum de Presidentes do CAU, de que o CEAU-CAU/BR está interessado na aproximação com os 
Colegiados dos CAU/UF e, por este motivo, trouxe a sugestão de agendamento de reunião/participação 
do CEAU-CAU/BR com o Colegiado de Entidades do CAU/MG. 

Encaminhamento e 
Proposta 

3.2.2. Aprovar o convite ao CEAU-CAU/BR para participar da 62ª Reunião do CEAU-CAU/MG, a ser 
realizada no dia 3 de maio de 2022.  

 
 
4. OUTROS ASSUNTOS: Não houve. 
 
5. ENCERRAMENTO.  
 

 
A coordenadora adjunta do CEAU-CAU/MG encerrou a reunião às 16h12  

 
  Belo Horizonte, 5 de abril 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 62ª Reunião Ordinária, realizada em 3 de maio de 2022.  
 
 
 
 
 
            Gisele Silveira Borges de Carvalho      Ademir Nogueira de Ávila 
        Coordenadora adjunta do CEAU-CAU/MG     Vice-presidente do CAU/MG 
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