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SÚMULA DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 

DATA 20 de setembro de 2022 HORÁRIO 09h30 às 12h00 

LOCAL Presencial – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG 

  

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 Coordenador da CPFi-CAU/MG 

Fernanda Basques Moura Quintão Coordenadora da CED-CAU/MG 

Ilara Rebeca Duran de Melo 

 

Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

PAUTA DA REUNIÃO  

 

1. Verificação do quórum: 

  

2. 
Comunicados:  

Não há – serão realizados na 130ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Aprovação da Súmula da 175ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 6 de setembro de 2022.  
Origem: Presidência-CAU/MG.  
Apresentação: Presidência-CAU/MG.  
 
3.2. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da realização de reunião extraordinária 
da CATHIS-CAU/MG, no dia 13 de setembro de 2022, e de reunião extraordinária da CPC-CAU/MG no dia 28 
de setembro de 2022. 
Origem: CATHIS – CPC-CAU/MG. 
Apresentação: Presidência-CAU/MG.  
 
3.3. Apreciação e manifestação referente à solicitação de prorrogação de prazo para execução da obra prevista 
da proponente EMCASA. 
Origem: Patrocínio-CAU/MG. 
Apresentação: Assessoria de Eventos-CAU/MG. 
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre o reajuste do ressarcimento relativo ao Plano de Saúde dos empregados 
públicos do CAU/MG. 
Origem: CPFi-CAU/MG. 
Apresentação: Coordenação CPFi-CAU/MG. 
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre a adequação dos vencimentos da função de Gestor de RH. 
Origem: CPFi-CAU/MG. 
Apresentação: Coordenação CPFi-CAU/MG. 
 
3.6. Apreciação e manifestação sobre a participação do CAU/MG como entidade afiliada no Edital da União 
Europeia. 
Origem: CATHIS-CAU/MG. 
Apresentação: Gerência Geral do CAU/MG. 
 
3.7. Apreciação e manifestação sobre a publicação conjunta IEPHA-CAU/MG de Inventário das Obras de Oscar 
Niemeyer. 
Origem: GEPLAN-CAU/MG. 

 Adriana de Fátima Valadares Secretária Executiva 

 Ariel Luís Romani Lazzarin  Gerente Geral 

ASSESSORIA 

Guilherme  

Frederico Carlos Huebra Barbosa Gerente Jurídico 

 

Secretário do Plenário e Colegiado 



 

Página 2 de 5 

 

Protocolo 1610650/2022. 
Apresentação: Gerência Geral do CAU/MG. 
 
3.8. Apreciação e manifestação sobre a Frota do CAU/MG. 
Origem: Presidência-CAU/MG. 
Apresentação: Presidência-CAU/MG e Gerência Geral do CAU/MG. 
 
3.9. Apreciação e manifestação acerca da pauta da 130ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG, a ser 
realizada no dia 20 de setembro de 2022 
Origem: Presidência-CAU/MG. 
Apresentação: Presidência-CAU/MG. 

4. 
Outros assuntos:  

4.1. ETP Licitação de Publicidade. 

5. Encerramento. 

 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, às 09:55, 

após verificar a existência de quórum. 

 

2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Da Presidência: 

 
2.1.1. Não houve, em função dos comunicados a serem realizados na 129ª Reunião Plenária 
Ordinária, no dia 23 de agosto de 2022, às 14 horas. 
 

 

 3. ORDEM DO DIA:  

 

ITEM DE PAUTA 
3.1. Aprovação da Súmula da 175ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 6 

de setembro de 2022. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a súmula da 
175ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 6 de setembro 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 175ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 6 de 
setembro de 2022  

ITEM DE PAUTA 
3.2. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da realização de 
reunião extraordinária da CATHIS-CAU/MG, no dia 13 de setembro de 2022, e de 
reunião extraordinária da CPC-CAU/MG no dia 28 de setembro de 2022. 

Origem: CATHIS e CPC 

Desenvolvimento 

3.2.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, falou sobre os motivos 

que motivaram as comissões a solicitar reuniões extraordinárias no mês de setembro de 

2022. Em seguida, sem que houvesse discussões, colocou a proposta em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2. Homologar a aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da realização de 
reunião extraordinária da CATHIS-CAU/MG, no dia 13 de setembro de 2022, e de 
reunião extraordinária da CPC-CAU/MG no dia 28 de setembro de 2022. 

3.2.3. Encaminhar ao Plenário para apreciação e deliberação. 

ITEM DE PAUTA 
3.3. Apreciação e manifestação referente à solicitação de prorrogação de prazo para 
execução da obra prevista da proponente EMCASA. 

Origem: Patrocínio 



 

Página 3 de 5 

 

Desenvolvimento 

3.3.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra à 
assessora de eventos, Flávia Possato, que apresentou a solicitação de prorrogação do 
prazo de execução por 145 (cento e quarenta e cinco) dias apresentada pela proponente. 
Após discussão e contribuições dos membros do Conselho Diretor, a presidente colocou o 
item em votação.   

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2. Aprovar a prorrogação do prazo de execução por 115 (cento e quinze) dias 

conforme solicitação do proponente da Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora 

S.A. – EMCASA, sendo 45 dias para a execução e 60 dias para a avaliação pós obra e 

prestação de contas. 

3.3.3. Informar que deverá ser apresentada a prestação de contas parcial relativa aos 12 

meses de execução contados a partir da celebração, a qual deverá ser apresentada em 

até 30 dias após o referido prazo, nos termos do art. 59, do Decreto Nº 8.726/2016. 

3.3.4. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para providências cabíveis. 

 

ITEM DE PAUTA 
3.4. Apreciação e manifestação sobre o reajuste do ressarcimento relativo ao Plano 

de Saúde dos empregados públicos do CAU/MG. 

Origem: CPFi 

Desenvolvimento 

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

gerente administrativo e financeiro do CAU/MG, Reinaldo Antero, que explicou os 

procedimentos pregressos referentes ao reajuste do reembolso do plano de saúde dos 

empregados públicos do CAU/MG, apresentando o estudo realizado para o reajuste de 

2022. Após esclarecimentos, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2. Aprovar o reajuste de 15,5% (quinze inteiros e cinquenta centésimos por cento) 

aos valores limites de ressarcimento dos gastos com plano de saúde dos empregados do 

CAU/MG e seus dependentes e, ainda, que o reajuste concedido deverá ser retroativo ao 

mês de aniversário/reajuste de cada plano. 

 

3.4.3. Encaminhar ao Plenário para apreciação e aprovação. 

ITEM DE PAUTA 
3.5. Apreciação e manifestação sobre a adequação dos vencimentos da função de 

Gestor de RH. 

Origem: CPFi 

Desenvolvimento 

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

gerente administrativo e financeiro do CAU/MG, Reinaldo Antero, que explicou os 

motivos para a adequação dos vencimentos do cargo Gestor de RH. Após 

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

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2.  Aprovar o reajuste no valor da Função de Confiança de Gestor de Recursos 

Humanos de R$ 760,60 para R$ 1.334,17, retroativamente ao mês de julho de 2022, com 

o intuito de igualar o valor da função com as demais de mesmo nível existentes 

(coordenações) no quadro do CAU/MG. 

3.5.3. Recomendar que na reformulação do organograma seja mantido o nivelamento 

das remunerações de acordo com cada função. 

3.5.4.   Encaminhar ao Plenário para apreciação e aprovação. 

ITEM DE PAUTA 
3.6. Apreciação e manifestação sobre a participação do CAU/MG como entidade 

afiliada no Edital da União Europeia. 

Origem: CATHIS 

Desenvolvimento 

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

assessora técnica, Letícia Junger, que explicou os pormenores do Edital 

EuropeAid/174531/DD/ACT/BR da União Europeia, explicando que o CAU/MG atuaria 

como organização associada e, ainda, que a participação do Conselho não permite o 

benefício de qualquer financiamento proveniente da subvenção, como também não 

permite repasses financeiros ao projeto e nem a vinculação à prestação de contas do 
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projeto apoiado. Após esclarecimentos e contribuições dos membros do Conselho Diretor, 

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

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.2. Aprovar a participação do CAU/MG como organização associada no Edital da 

União Europeia 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). 

3.6.3. Condicionar a participação do CAU/MG como organização associada somente se 

a autarquia tiver sua logomarca nos produtos resultantes do projeto, for copartícipe 

técnico do projeto apoiado e, ainda, poder utilizar dos produtos e resultados para 

divulgação do CAU/MG. 

3.6.4. 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. 

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

providências cabíveis. 

 

ITEM DE PAUTA 
3.7. Apreciação e manifestação sobre a publicação conjunta IEPHA-CAU/MG de 

Inventário das Obras de Oscar Niemeyer. 

Origem: GEPLAN 

Desenvolvimento 

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

gerente geral, Ariel Lazzarin, que apresentou as minúcias da proposta de publicação 

conjunta IEPHA-CAU/MG de Inventário das Obras de Oscar Niemeyer. Em seguida, após 

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

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.7.2. Aprovar a publicação conjunta CAU/MG e IEPHA sobre Inventário das Obras de 

Oscar Niemeyer em Minas Gerais. 

3.7.3. Encaminhar à Gerência Geral para apreciação e aprovação. 

ITEM DE PAUTA 3.8. Apreciação e manifestação sobre a Frota do CAU/MG. 

Origem: Gerência Geral 

Desenvolvimento 

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

gerente geral que explicou a situação atual da frota de veículos do CAU/MG. Disse que a 

intenção é contratar, de modo contínuo 3 veículos de passeio, sendo dois para 

atendimento à Fiscalização e 1 para atendimento às ações institucionais do CAU/MG, 

além da aquisição de uma van/furgão, em razão da possível adesão ao edital de licitação 

em andamento, realizado pelo CAU/RS. Disse, ainda, que, tendo em vista todos os 

problemas da van Mercedes Sprinter 145 CDI, de posse do CAU/MG, que a proposição 

para este veículo seria o leilão ou a doação do veículo para outro CAU/UF. Após 

esclarecimentos e contribuições dos membros do Conselho Diretor, a presidente do 

CAU/MG colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.8.2. Aprovar a locação de sete veículos, sendo seis, de modo contínuo, para atender às 

demandas da fiscalização do CAU/MG e um, sob demanda, para atendimento às ações 

institucionais, bem como a contratação de motorista. 

3.8.3. Aprovar a adesão do CAU/MG à licitação realizada pelo CAU/RS, a fim de se 

adquirir duas novas vans para o Conselho, com todas as adequações necessárias para o 

desenvolvimento das ações pretendidas e transporte de pessoas. 

3.8.4. Aprovar o leilão/doação da van Sprinter 415 CDI de propriedade do CAU/MG. 

3.8.5. Encaminhar à Gerência Geral para providências cabíveis. 

 

ITEM DE PAUTA 
3.9. Apreciação e manifestação acerca da pauta da 130ª Reunião Plenária 

Ordinária do CAU/MG, a ser realizada no dia 20 de setembro de 2022 

Origem: Presidência 
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Desenvolvimento 

3.9.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a pauta da 

130ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG, a ser realizada no dia 20 de setembro de 

2022. Em seguida, definiu-se inverter os comunicados para o final da reunião plenária, 

além dos procedimentos para a participação das partes quando do julgamento dos 

processos éticos-disciplinares. Noutro momento, definiu-se retirar o item de pauta “7.6 

Proposta de Deliberação Plenária que aprecia e decide sobre relatório e voto referente ao 

pedido de vista relativo ao recurso ao Auto de Infração Nº 1000084365/2019”, em função 

do relatório e voto do pedido de vista não ter sido confeccionado em tempo hábil. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.9.2. Aprovar a pauta da 130ª Reunião Reunião Ordinária do CAU/MG. 

 

 

4. OUTROS ASSUNTOS:  

4.1. ETP Licitação de Publicidade. 
Não houve. 
 

5. ENCERRAMENTO:  
 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, encerrou a reunião às 12h22. 
 

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. Súmula aprovada na 177ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 4 de outubro 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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