
  

 

 

ITEM DE PAUTA 3.6 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO Edital União Europeia - EuropeAid/174531/DD/ACT/BR 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 176.3.6.2022 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 20 de setembro de 2022, 

de modo presencial, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do 

Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado 

pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso XX do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete 

ao Conselho Diretor do CAU/MG propor e deliberar sobre ações de inter-relação com instituições 

públicas e privadas sobre questões de interesse da sociedade e do CAU/MG; 

 

Considerando o edital EuropeAid/174531/DD/ACT/BR, elucidado pela Dra. Leticia Junger de Castro 

Ribeiro Soares, Assessora técnica do CAU/MG; 

 

Considerando a necessidade de se ampliar o debate entorno da proposta de projeto do edital 

EuropeAid/174531/DD/ACT/BR, com técnicos e professores;  

 

Considerando a informação de que o Edital EuropeAid/174531/DD/ACT/BR visa, dentre outros, 

promover um espaço favorável para que as Organizações da Sociedade Civil no Brasil atuem e 

estimulem a criação de mecanismos institucionais voltados ao alinhamento formal dos municípios 

com a Agenda 2030.  

 

Considarando a Deliberação da Comissão de Assistência Técnica para Habitação de Interesse 

Social – DCATHIS-CAU/MG Nº 42.3.1/2022, de 13 de setembro de 2022, na qual se deliberou: 

 

1. Solicitar à Presidência do CAU/MG que analise a possibilidade de participação do CAU/MG como 

entidade afiliada no Edital da União Européia a ser desenvolvido até o dia 20 de setembro de 2022, em 

conjunto com a IAB Diretoria Nacional (Instituto de Arquitetos do Brasil) e ASF (Arquitetas Sem 

Fronteiras); 

2. Solicitar apoio Gerência Jurídica (GERJUR-CAU/MG) e Assessoria técnica na elaboração do projeto 

do Edital EuropeAid/174531/DD/ACT/BR; 

3. Informar que a elaboração do projeto está sob a responsabilidade da ASF e IAB com participação do 

CAU/MG; 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



  

 

 

 

DCD-CAU/MG Nº 176.3.6/2022 
 
DELIBEROU: 
 

1. Aprovar a participação do CAU/MG como organização associada no Edital da União 
Européia a ser desenvolvido até o dia 29 de setembro de 2022, pelo o IAB Diretoria Nacional 
(Instituto de Arquitetos do Brasil) e ASF (Arquitetas Sem Fronteiras). 
 

2. Condicionar a participação do CAU/MG como organização associada somente se a 
autarquia tiver sua logomarca nos produtos resultantes do projeto, for co-partícipe técnico do 
projeto apoiado e, ainda, poder utilizar dos produtos e resultados para divulgação do 
CAU/MG.  

 
3. Ressaltar que a participação do CAU/MG como organização associada não pode se 

beneficiar de qualquer financiamento proveniente da subvenção, como também não fará 
repasses financeiros ao projeto e nem se vincula à prestação de contas do projeto apoiado. 

 
4. Encaminhar à Assessoria Técnica do CAU/MG e para a CATHIS-CAU/MG para providências 

cabíveis. 

 

 

Conselheiros 
 

  

Votação 

  Sim Não Abstenção Ausência 

Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente     

Fernanda Basques Moura Quintão Coordenadora da CED X    

Ilara Rebeca Duran de Melo Coordenadora da CEF X    

Ademir Nogueira de Ávila  Coordenador da CEP X    

Elaine Saraiva Calderari Coordenadora da COA X    

Fábio Almeida Vieira Coordenador da CPFi X    

 
 

Belo Horizonte, 20 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. 

 
 
 
 
 

Maria Edwiges Sobreira Leal 
Presidente do CAU/MG 

 
 
 
 

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