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SÚMULA DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 

DATA 4 de outubro 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 

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:  

2.1. Da Presidência - CAU/MG. 

          2.1.1. Contratações - Advogado Gabriel Motta Moreira e Arquiteta e Urbanista Thiara Vaz Ribeiro. 

          2.1.2. RES: Protocolo 1177145/2020 - RECURSO AO PLENÁRIO CAU/BR - Deliberou pelo 

arquivamento do processo de fiscalização de fiscalização CAU/MG nº 1000058007/2017, interessado(a): OCA 

Criativa LTDA. 

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 176ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 20 de setembro 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 do CAU/MG, de forma a possibilitar que a reunião da CPUA-CAU/MG ocorra em 5 de outubro de 
2022. 
Origem: CPUA-CAU/MG 
Apresentação: Coordenação CPUA-CAU/MG.. 
 
3.3. Apreciação e manifestação referente à aprovação da realização de reuniões extraordinárias da CEP-
CAU/MG, nos dias 20 e 26 de outubro de 2022. 
Protocolo SICCAU: 1615138/2022 
Origem: CEP-CAU/MG. 
Apresentação: Coordenação CEP-CAU/MG.  
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre procedimento interno para o Setor de Registro Profissional do CAU/MG, 
com critérios para abertura de processo de registro profissional, para egressos de cursos de Arquitetura e 
Urbanismo oferecidos no formato “Educação à Distância”. 
Protocolo SICCAU: 1585603/2022 

 Ariel Luís Romani Lazzarin  Gerente Geral 

ASSESSORIA Adriana de Fátima Valadares Santos Secretária Executiva 

 Frederico Carlos Huebra Barbosa Secretário do Plenário e Colegiado 
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Origem: CEF-CAU/MG. 
Apresentação: Coordenação CEF-CAU/MG. 
 
3.5. Apreciação e manifestação acerca dos recursos à análise classificatória do Prêmio TCC 2022. 
Protocolo SICCAU: 1617709/2022 
Origem: CEF-CAU/MG 
Apresentação: Coordenação CEF-CAU/MG 
 
3.6. Apreciação e manifestação acerca da solicitação de apoio institucional da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais – PUC-Minas. 
Origem: Patrocínio-CAU/MG 
Apresentação: Gerência Geral 

4. 

Outros assuntos:  

4.1. ETP Licitação de Publicidade. 

4.2. Plano Nacional de Mobilidade Urbana combinado com Plano Diretor. 

4.3. Assinatura em oficio - Reunião em Patrocínio/MG. 

4.4. Encaminhamento de ofício ao Ministério Público de Minas Gerais sobre processos de fiscalização do 

CAU/MG. 

5. Encerramento. 

 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, deu início à reunião, às 09:45, após verificar a existência de 

quórum. 

 

2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Da Presidência: 

 

 
2.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, informou aos presentes sobre a 
contratação do novo advogado, Gabriel Motta Moreira e da nova arquiteta e urbanista Thiara Vaz 
Ribeiro.  
2.1.2. Em seguida, concedeu a palavra ao gerente jurídico, Guilherme Alves, que explicou, em 
detalhes, o recurso ao plenário do CAU/BR, instância que deliberou pelo arquivamento do 
processo de fiscalização CAU/MG nº 1000058007/2017, interessado(a) OCA Criativa LTDA. O 
coordenador da CEP-CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, disse que levará a questão ao Fórum 
das CEP-CAU/UF, para que seja realizado um estudo de caso sobre a questão, o que permitirá 
um entendimento nacional sobre o tema. 
2.1.3. A presidente do CAU/MG sugeriu que todos aqueles que tivessem disponibilidade de 
participar do curso ministrado pelo arquiteto e urbanista Flávio Carsalade, sobre intervenção em 
bens culturais, que o fizessem, uma vez que, em seu julgamento, o curso é profícuo. Fez saber 
que pretende levar o curso às regionais onde o CAU possui Escritórios Descentralizados. 
 

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

 

2.2.1. A coordenadora da CEF-CAU/MG, Ilara Rebeca Duran de Melo, falou, em minúcias, sobre 
sua participação no Seminário das CEF-CAU/UF, ocorrido em São Paulo. Disse, contudo, que o 
evento foi bastante compartimentado, em que os setores trabalharam de maneira separada, o 
que, em seu julgamento, enfraqueceu o evento. A presidente do CAU/MG disse que haverá 
discussão sobre o assunto no Fórum de Presidente de Salvador, uma vez que houve 
representação do Fórum no evento. Em seguida, o gerente jurídico, Guilherme Alves, falou sobre 
o evento, informando que teve a mesma sensação de que o evento foi bastante 
compartimentado. Explicou, contudo, que os assessores jurídicos presentes no evento se 
mostraram preocupados com o desenrolar da questão relativa ao EaD, no que se refere a 
possíveis danos em razão das negativas de registro de egressos desses cursos. Dessa forma, 
disse que foi produzido documento orientativo aos CAU/UF para alinhamento de ações sobre o 
tema. 
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 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, falou sobre as 
alterações na Resolução 143, explicando que tais mudanças vão impactar bastante os trabalhos 
da comissão. Disse que a comissão, tendo em vista as mudanças previstas, necessitará de maior 
apoio de pessoal. Disse que participará do Seminário da CED que tratará da questão nos dias 24 
e 25, em Brasília. Falou, por fim, sobre sua participação no Seminário da CED-CAU/UF em 
Cuiabá, com a temática da Reserva Técnica. O gerente jurídico informou que o novo advogado 
contratado pelo CAU/MG trabalhará exclusivamente com a CED, uma vez que possui bastante 
experiência em questões afetas à comissão. 

 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, falou sobre o Fórum das 
CEP-CAU/UF ocorrido em Belo Horizonte, explicando ter sido evento bastante enriquecedor, uma 
vez que está havendo um alinhamento nacional referente às questões do exercício profissional. 
Disse que o calendário para os próximos eventos está sendo elaborado  

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

 2.5.1. não houve.  

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

 2.6.1. não houve.  

 

 3. ORDEM DO DIA:  

 

ITEM DE PAUTA 
3.1. Aprovação da Súmula da 176ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 20 

de setembro de 2022. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a súmula da 
176ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 20 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 176ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 20 de 
setembro de 2022.  

ITEM DE PAUTA 
3.2. Homologação da aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da alteração do 
Calendário Oficial de Reuniões do CAU/MG, de forma a possibilitar que a reunião da 
CPUA-CAU/MG ocorra em 5 de outubro de 2022. 

Origem: CPUA 

Desenvolvimento 

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

coordenador da CPUA-CAU/MG, Fábio Almeida Vieira, que explicou os motivos para tal 

alteração na data da reunião 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 que a reunião da CPUA-
CAU/MG fosse alterada do dia 3 para o dia 5 de outubro. 

3.2.3. Aprovar que a reunião de novembro de 2022 da CPUA-CAU/MG ocorra no dia 9. 

3.3.4. Encaminhar ao Plenário do CAU/MG para apreciação e deliberação. 

ITEM DE PAUTA 
3.3. Apreciação e manifestação referente à aprovação da realização de reuniões 
extraordinárias da CEP-CAU/MG, nos dias 20 e 26 de outubro de 2022. 

Origem: CEP 

Desenvolvimento 

3.3.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra ao 
coordenador da CEP-CAU/MG, Ademir Nogueira de Ávila, que explicou os motivos que 
levaram à solicitação das duas reuniões extraordinárias. Sem que houvesse observações, 
a presidente do CAU/MG colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2. Aprovar a realização das reuniões extraordinárias da CEP-CAU/MG, nos dias 20 e 

26 de outubro de 2022 . 

3.3.3. Encaminhar ao Plenário do CAU/MG para apreciação e deliberação. 
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ITEM DE PAUTA 

3.4. Apreciação e manifestação sobre procedimento interno para o Setor de 

Registro Profissional do CAU/MG, com critérios para abertura de processo de 

registro profissional, para egressos de cursos de Arquitetura e Urbanismo 

oferecidos no formato “Educação à Distância”. 

Origem: CEF. 

Desenvolvimento 

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

coordenadora da CEF-CAU/MG, Ilara Rebeca Duran de Melo, que explicou os motivos 

que levaram à comissão a definir o procedimento interno para o Setor de Registro 

Profissional do CAU/MG com critérios para abertura de processo de registro profissional 

para egressos de cursos de Arquitetura e Urbanismo oferecidos no formato Educação à 

Distância. Após intervenção dos membros do Conselho Diretor e do gerente jurídico do 

CAU/MG, no sentido de esclarecer que não estão revogados os itens das Deliberações do 

Conselho Diretor e Plenária (DPOMG Nº 0112.7.4/2021) que determinam sobrestamento 

dos registros dos egressos dos cursos ministrados integralmente na modalidade de 

Ensino à Distância, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2. Aprovar a implementação do procedimento interno para o Setor de Registro 

Profissional do CAU/MG com critérios para abertura de processo de registro profissional 

para egressos de cursos de Arquitetura e Urbanismo oferecidos no formato Educação à 

Distância, conforme Deliberação da Comissão de Ensino e Formação DCEF-CAU/MG Nº 

160.3.9-2022, de 26 de julho de 2022. 

3.4.3. Esclarecer que não estão revogados os itens das Deliberações do Conselho 

Diretor e Plenária (DPOMG Nº 0112.7.4/2021) que determinam sobrestamento dos 

registros dos egressos dos cursos ministrados integralmente na modalidade de Ensino à 

Distância. 

3.4.4. Encaminhar ao Plenário do CAU/MG para apreciação e deliberação. 

ITEM DE PAUTA 
3.5. Apreciação e manifestação acerca dos recursos à análise classificatória do 

Prêmio TCC 2022. 

Origem: CEF 

Desenvolvimento 

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

assessor da CEF-CAU/MG, Diogo Braga, que apresentou todos os recursos referentes à 

Premiação TCC 2022 do CAU/MG. Após análise e considerações apresentadas pelos 

membros do Conselho Diretor, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. Dar provimento aos recursos 1, 2, 3, 4, 5 e 13, apresentados pelos participantes, 

constantes do Relatório de Recursos - Desclassificação Premiação TCC 2022, 

classificando as respectivas propostas. 

3.5.3. Negar provimento aos recursos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 

apresentados pelos participantes, constantes do Relatório de Recursos - Desclassificação 

Premiação TCC 2022, mantendo as decisões de desclassificação. 

3.5.4. Encaminhar à CEF-CAU/MG para providências cabíveis. 

ITEM DE PAUTA 
3.6. Apreciação e manifestação acerca da solicitação de apoio institucional da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC-Minas. 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

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

assessora de eventos, Flávia Possato, que explicou a solicitação de apoio institucional, 

com repasse financeiro de R$ 3.363,00 (três mil trezentos e sessenta e três reais), 

realizada pela proponente Viviane Zelotini, para o projeto “O Festival Cultivando Sonhos 

para o Prates – Circuito Urbano 2022. Após discussão, a presidente colocou o item em 

votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.2. Aprovar a solicitação de apoio institucional, com repasses financeiros de R$ 

3.363,00 (três mil trezentos e sessenta e três reais), realizada pela proponente Viviane 
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Zelotini, para o projeto “O Festival Cultivando sonhos para o Prates: Agenda 2030 é um 

dos eventos do Circuito Urbano 2022, apoiado pelo ONU-Habitat.”. 

3.6.3. Solicitar à proponente a apresentação de relatório das atividades desenvolvidas. 

3.6.4. Encaminhar à ASSEV do CAU/MG para providências cabíveis. 

 

4. OUTROS ASSUNTOS:  

4.1. ETP Licitação de Publicidade. 
O gerente geral, Ariel Lazzarin, informou que o CAU/MG está caminhando no processo de contratação da agência de 
publicidade. 
4.2. Plano Nacional de Mobilidade Urbana combinado com Plano Diretor. Não houve 
4.3. Assinatura em oficio - Reunião em Patrocínio/MG. Não houve. 
4.4. Encaminhamento de ofício ao Ministério Público de Minas Gerais sobre processos de fiscalização do CAU/MG. 
Não houve.  

5. ENCERRAMENTO:  
 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, encerrou a reunião às 12h28. 
 

Belo Horizonte, 4 de outubro 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 178ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 25 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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