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SÚMULA DA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 

DATA 6 de setembro de 2022 HORÁRIO 09h30 às 12h00 

LOCAL Virtual - Teams 

  

MEMBROS 

Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente do CAU/MG 

Ademir Nogueira de Ávila Coordenador da CEP-CAU/MG 

Elaine Saraiva Calderari Coordenadora da COA-CAU/MG 

Fábio Almeida Vieira Coordenadora da CPFi-CAU/MG 

Fernanda Basques Moura Quintão Coordenador da CED-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 174ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 23 de agosto de 2022.  
Origem: Presidência-CAU/MG.  
Apresentação: Presidência-CAU/MG.  
 
3.2. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da alteração do Calendário Oficial de 
Reuniões o CAU/MG, no sentido de viabilizar que a Reunião Ordinária da COA-CAU/MG ocorra no dia 06 de 
setembro de 2022. 
Origem: Gerência Geral – CAU/MG. 
Apresentação: Gerência Geral – CAU/MG. 
 
3.3. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da prorrogação das inscrições do Edital 
de Premiação TCC 2022. 
Origem: Gerência Geral-CAU/MG. 
Apresentação: Gerência Geral-CAU/MG. 
 
3.4. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da prorrogação das inscrições do Edital 
de ATHIS – Casa signa, um direito seu!”. 
Origem: Gerência Geral-CAU/MG. 
Apresentação: Gerência Geral-CAU/MG. 
 
3.5. Apreciação e manifestação acerca do Termo de Cooperação Técnica entre o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG e o Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores - IPPE. 
Protocolo SICCAU: 1585584/2022 

 Ariel Luís Romani Lazzarin  Gerente Geral 

ASSESSORIA Adriana de Fátima Valadares Santos Secretária Executiva 

 Frederico Carlos Huebra Barbosa Secretário do Plenário e Colegiado 

 

CONVIDADOS 
Simone Barbosa Villa 

Professora da Universidade Federal de 

Uberlândia 
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Origem: CEF-CAU/MG. 
Apresentação: Gerência de Planejamento - CAU/MG.  
 
3.6. Apreciação e manifestação referente à proposta de revisão dos normativos de apoio institucional. 
Origem: Presidência-CAU/MG. 
Apresentação: Gerência Geral-CAU/MG. 
 
3.7. Apreciação e manifestação sobre a proposta de unificação de normativos relativos aos protocolos 
sanitários no âmbito do CAU/MG. 
Origem: Gerência Geral e CEP-CAU/MG. 
Apresentação: Gerência Geral e Coordenação CEP-CAU/MG. 
 
3.8. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de prorrogação de prazo para execução do projeto referente 
ao Projeto Cuidados e Direitos Juntos e Misturados. 
Origem: Patrocínio-CAU/MG 
Apresentação: Patrocínio-CAU/MG. 
 
 

4. 

Outros assuntos:  

4.1. Participação do CAU/MG no evento Construa Minas. 

4.2. Participação do CAU/MG no evento MINASCON. 

5. Encerramento. 

 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, deu início à reunião, às 09:58, 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 retirada de pauta do 
item “3.6. Apreciação e manifestação referente à proposta de revisão dos normativos de apoio 
institucional.”, além de solicitar a inclusão do item “3.8. Apreciação e manifestação sobre a 
solicitação de prorrogação de prazo para execução do projeto referente ao Projeto Cuidados e 
Direitos Juntos e Misturados.”, o que foi aprovado pelos presentes. Em seguida, comunicou a 
realização do “Curso de Atualização para Arquitetos: Intervenção em bens culturais 
preexistentes.”, pelo CEAU-CAU/MG, a ser ministrado pelo Sr. Flávio Carsalade. Disse, ainda, 
que o CAU/MG proporá ao Sr. Flávio Carsalade que ministre o curso nas outras regionais onde o 
CAU/MG possui escritórios descentralizados. Noutro momento falou sobre a visita do CAU/MG à 
cidade de Paracatu, explicando que o Conselho se dispôs a realizar mais ações naquele 
município, inclusive, viabilizando a realização do mencionado “Curso de Atualização para 
Arquitetos: Intervenção em bens culturais preexistentes.” Por fim, falou sobre o ofício resposta do 
CAU/BR sobre Análise de Reserva Técnica, em resposta ao CAU/MG. 
 

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

 2.2.1. Não houve.  

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

 

2.3.1. A coordenadora da CED-CAU/MG, Fernanda Basques Moura Quintão, disse que foi 
realizado um levantamento dos processos éticos-disciplinares que tratam da reserva técnica, 
explicando que houve solicitação de profissional, encaminhada pelo setor de comunicação, para 
que o CAU regulamente o tema. Noutro momento, explicou que a comissão estabeleceu, em 
razão dos processos éticos, primeiramente, tentar realizar a conciliação entre as partes, sempre 
que for possível. Falou sobre dispositivo da Resolução CAU/BR Nº 143, o qual assevera que as 
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de audiências de conciliação somente podem ser conduzidas por conselheiros que tenham sido 
capacitados para tanto. Fez saber sobre o Seminário das CED-CAU/UF, o qual tratará da questão 
da reserva técnica, explicando que participará do evento, representando o CAU/MG. Por fim, 
disse que a comissão segue seus trabalhos de rotina. 

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

 

2.4.1. O coordenador da CEP-CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, informou que a comissão 
continua com o problema referente ao número de processos carentes de análise. Disse que foram 
realizadas duas reuniões extraordinárias da CEP com a finalidade de dar andamento a esses 
processos. Informou que a comissão proporá alteração no Regimento Interno a fim de possibilitar, 
em casos devidamente justificados, a presença de conselheiros titulares e suplente na mesma 
reunião. Falou, ainda, que caso não seja possível tal alteração regimental, que a comissão 
proporá a realização de duas reuniões extraordinárias por mês, para que consigam resolver o 
problema, uma vez que há mais de mil processos carentes de análise. Explicou que, em último 
caso, tentarão mobilizar todos os conselheiros do CAU/MG para ajudarem no julgamento desses 
processos. Noutro momento, a respeito da alteração do Regimento Interno, o gerente geral, Ariel 
Lazzarin, explicou que, além da demanda da CEP, há outras alterações em relação a esse 
normativo a serem propostas. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, solicitou 
que a alteração no Regimento Interno fosse pautada na 130ª Reunião Plenária, com vistas a 
todas as comissões do CAU/MG, com o intuito de que essas levantem seus pontos de sugestão 
de alteração do normativo, para que em outubro a COA possa apreciar, a fim de enviar as 
alterações ao CAU/BR no mês de novembro.  

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

 
2.5.1. A coordenadora da COA-CAU/MG, Elaine Saraiva Calderari, informou que não houve 
reunião da comissão e que essa ocorrerá no dia 6 de setembro de 2022, no período da tarde. 

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

 
2.6.1. O coordenador da CPFi-CAU/MG, Fábio Almeida Vieira, fez saber que os comunicados 
foram feitos na última reunião plenária do CAU/MG. 

 

 3. ORDEM DO DIA:  

 

ITEM DE PAUTA 
3.1. Aprovação da Súmula da 174ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 23 

de agosto de 2022. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a súmula da 
174ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 23 de agosto de 2022 e, sem que 
houvesse ajustes, colocou-a em votação, a qual foi aprovada pelos presentes. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a súmula da 174ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 23 de 
agosto de 2022.  

ITEM DE PAUTA 
3.2. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da alteração do 
Calendário Oficial de Reuniões o CAU/MG, no sentido de viabilizar que a Reunião 
Ordinária da COA-CAU/MG ocorra no dia 06 de setembro de 2022. 

Origem: COA 

Desenvolvimento 

3.2.1 A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra à 

coordenadora da COA, Elaine Saraiva Calderari, que apresentou os motivos para a 

alteração da data da reunião ordinária da comissão. Em seguida, sem que houvesse 

apontamentos, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2.  Homologar a aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da alteração do 
Calendário Oficial de Reuniões do CAU/MG, possibilitando a realização da Reunião 
Ordinária da COA-CAU/MG, no dia 6 de setembro de 2022. 

3.2.3.   Encaminhar ao Plenário para apreciação e deliberação. 

ITEM DE PAUTA 
3.3. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da 
prorrogação das inscrições do Edital de Premiação TCC 2022. 

Origem: Gerência Geral 

Desenvolvimento 3.3.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra ao 
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gerente geral, Ariel Lazzarin, que explicou os motivos que levaram à prorrogação das 
inscrições do Edital de Premiação TCC 2022. Sem que houvesse observações, a 
presidente do CAU/MG colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2.  Homologar a aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da prorrogação das 

inscrições da Premiação TCC-2022 do CAU/MG, até o dia 5 de setembro de 2022. 

3.3.3. Encaminhar à Assessoria de Comunicação do CAU/MG para providências 

cabíveis. 

ITEM DE PAUTA 
3.4. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da 

prorrogação das inscrições do Edital de ATHIS – Casa signa, um direito seu!”. 

Origem: Gerência Geral 

Desenvolvimento 

3.4.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra ao 

gerente geral, Ariel Lazzarin, que explicou os motivos que levaram à prorrogação das 

inscrições do Edital de ATHIS – Casa signa, um direito seu!”. Não havendo observações, 

a presidente do CAU/MG colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2. Homologar a aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da prorrogação das 

inscrições do Edital para Patrocínio em Assistência Técnica em Habitação de Interesse 

Social (ATHIS) – “Casa digna, um direito seu!”, até o dia 9 de setembro de 2022. 

3.4.3. Encaminhar à Assessoria de Comunicação do CAU/MG para providências 

cabíveis. 

ITEM DE PAUTA 

3.5. Apreciação e manifestação acerca do Termo de Cooperação Técnica entre o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG e o Instituto de 

Pesquisas e Projetos Empreendedores - IPPE. 

Origem: CEF-CAU/MG 

Desenvolvimento 

3.5.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra à 

gerente de planejamento estratégico, Rita Lopes, que explicou a proposta de se firmar 

Termo de Cooperação Técnica entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas 

Gerais – CAU/MG e o Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores – IPPE. Após 

discussão e considerações apresentadas pelos membros do Conselho Diretor, a 

presidente do CAU/MG colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. Solicitar à GEPLAN-CAU/MG o levantamento de informações sobre os cursos 

vigentes no IPPE, para posterior avaliação do Conselho Diretor. 

2. Encaminhar à GEPLAN-CAU/MG, para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

ITEM DE PAUTA 
3.6. Apreciação e manifestação referente à proposta de revisão dos normativos de 

apoio institucional. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 3.6.1. Retirado de pauta 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.2. Não houve. 

ITEM DE PAUTA 
3.7. Apreciação e manifestação sobre a proposta de unificação de normativos 

relativos aos protocolos sanitários no âmbito do CAU/MG. 

Origem: Gerência Geral 

Desenvolvimento 

3.7.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra ao 

gerente geral, Ariel Lazzarin, que explicou que a proposta visa unificar os normativos 

“Revisão dos protocolos sanitários para fiscalização in loco: Diretrizes de Fiscalização” e 

“Relatório Conclusivo do Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria Ordinatória n° 05”, 

observando as questões jurídicas e trabalhistas envolvidas. Em seguida, após 

esclarecimentos, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.7.2.  Aprovar as contribuições ao texto do documento “Revisão dos protocolos 

sanitários para fiscalização in loco: Diretrizes de Fiscalização” constantes da Deliberação 
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da Comissão de Exercício Profissional DCEP-CAU/MG Nº 194.5.9/2022, de 22 de agosto 

de 2022, bem como as contribuições constantes do Relatório Conclusivo do Grupo de 

Trabalho, instituído pela Portaria Ordinatória n° 05.  

3.7.3.   Encaminhar à GERJUR do CAU/MG para revisão e unificação à luz das questões 

jurídicas e trabalhistas envolvidas. 

ITEM DE PAUTA 
3.8. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de prorrogação de prazo para 

execução do projeto referente ao Projeto Cuidados e Direitos Juntos e Misturados. 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.8.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra à 

assessora de eventos, Flávia Possato, que explicou a solicitação de prorrogação de 

prazo de execução do projeto “Cuidados e Direitos Juntos e Misturados.” da proponente 

Pastoral da Rua. Em seguida, após esclarecimentos, a presidente do CAU/MG colocou a 

proposta em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.8.2. Aprovar a solicitação da proponente Pastoral da Rua, referente à prorrogação do 

prazo para a execução do projeto Cuidados e Direitos Juntos e Misturados até novembro 

de 2022. 

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

 

4. OUTROS ASSUNTOS:  

4.1. Participação do CAU/MG no evento Construa Minas. 

4.1.1. A assessora de eventos, Flávia Possato, explicou os pormenores daquilo já disponibilizado acerca do evento 

Construa Minas, informando que, tão logo obtenha mais informações, trará para apreciação e manifestação do Conselho 

Diretor, a fim de definir a participação do CAU/MG no evento. 

 

4.2. Participação do CAU/MG no evento MINASCON. 
4.2.1. A assessora de eventos, Flávia Possato, explicou os detalhes daquilo já disponibilizado acerca do evento 
MINASCON, informando que, assim que obtiver mais informações, trará para apreciação e manifestação do Conselho 
Diretor, a fim de definir a participação do CAU/MG no evento. 
 
4.3. Apresentação professora Simone Barbosa Villa 
4.3.1. A professora Simone Villa apresentou o trabalho do Grupo MORA, do qual faz parte, explicando que têm 
desenvolvido um trabalho dedicado à questão da habitação de interesse social. Apresentou, também, as ferramentas 
avaliativas para análise das questões referentes à habitação social, bem como as práticas colaborativas desenvolvidas junto 
às comunidades carentes dessa assistência técnica, destacando a importância do exercício profissional e da ferramenta 
“Ache um Arquiteto”.   
 

5. ENCERRAMENTO:  
 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, encerrou a reunião às 12h16. 
 

Belo Horizonte, 6 de setembro 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 176ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 20 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

   Maria Edwiges Sobreira Leal      Frederico Carlos Huebra Barbosa 

                 Presidente do CAU/MG            Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG
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