
 

Página 1 de 5 

 

SÚMULA DA 178ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 

DATA 25 de outubro de 2022 HORÁRIO 10h00 às 12h30 

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 

Fábio Almeida Vieira Coordenador da CPFi-CAU/MG 

Maria Carolina Nassif de Paula Coordenadora adjunta da CED-CAU/MG 

 

PAUTA DA REUNIÃO  

 

1. Verificação do quórum: 

  

2. 
Comunicados:  

Não há – serão realizados na 131ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG 
 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Aprovação da Súmula da 177ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 4 de outubro de 2022.  

Origem: Presidência-CAU/MG.  
Apresentação: Presidência-CAU/MG.  
 

3.2. Apreciação e manifestação referente ao Calendário Oficial de Reuniões do CAU/MG, no sentido de 
possibilitar a alteração da Reunião Plenária de dezembro de 2022. 
Origem: Presidência-CAU/MG. 
Apresentação: Presidência-CAU/MG. 

 
3.3. Apreciação e manifestação sobre as contribuições para otimização dos trabalhos da reunião plenária do 
CAU/BR. 

Protocolo SICCAU: 1610625/2022 
Origem: COA CAU/MG. 
Apresentação: Coordenação COA-CAU/MG. 

 
3.4. Apreciação e manifestação sobre a proposta de alteração do Regimento Geral do CAU quanto à realização 
de reuniões ampliadas dos CEAU-CAU/BR e CEAU-CAU/UF. 
Origem: Presidência-CAU/MG. 

Apresentação: Gerência Geral-CAU/MG. 
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre a revisão das Resoluções CAU/BR Nº 193 e Nº 211, que dispõe sobre 

anuidades, revisão, parcelamento e ressarcimento de valores devidos aos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), protesto de dívidas, inscrição em dívida ativa e dá 
outras providências. 

Origem: CPFi-CAU/MG. 
Apresentação: Coordenação CPFi-CAU/MG. 
 
3.6. Apreciação e manifestação acerca da pauta da 131ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG, a ser 

realizada no dia 25 de outubro de 2022. 
Origem: Presidência-CAU/MG. 
Apresentação: Presidência-CAU/MG. 

 
3.7. Apreciação e manifestação referente à solicitação de esclarecimentos da Uni-BH e UNA relativas aos 
recursos apresentados em razão da desclassificação na Premiação TCC 2022 do 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 
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Origem: CEF-CAU/MG. 
Apresentação: Gerência Geral/Assessor CEF-CAU/MG. 

4. 

Outros assuntos:  

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

 

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

 

4.3. 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, agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, às 11:05, 

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 inclusão do seguinte 
item de pauta: “3.7. Apreciação e manifestação referente à solicitação de esclarecimentos da Uni-

BH e UNA relativas aos recursos apresentados em razão da desclassificação na Premiação TCC 
2022 do CAU/MG. Origem: CEF-CAU/MG. Apresentação: Gerência Geral/Assessor CEF-
CAU/MG.” 
2.1.2. Os outros comunicados serão realizados na 131ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 25 de 

outubro de 2022, às 14 horas. 
 

 

 3. ORDEM DO DIA:   

 

ITEM DE PAUTA 
3.1. Aprovação da Súmula da 177ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 4 

de outubro de 2022. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a súmula da 
177ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 4 de outubro 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 177ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 4 de 
outubro de 2022. 

ITEM DE PAUTA 
3.2. Apreciação e manifestação referente ao Calendário Oficial d e Reuniões do 
CAU/MG, no sentido de possibilitar a alteração da Reunião Plenária de dezembro de  

2022. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.2.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, falou sobre as razões 

que motivaram a alteração da data das reuniões do Conselho Diretor e Plenária de 

dezembro de 2022. Após sugestões, definiu-se antecipar as reuniões para os dias 5 e 6 

de dezembro de 2022. Em seguida, a presidente do CAU/MG colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2. Aprovar a alteração no Calendário Oficial de Reuniões do CAU/MG, possibilitando 
que as atividades do CAU/MG previstas para os dias 12 e 13 de dezembro de 2022 
sejam antecipadas para os dias 5 e 6 de dezembro de 2022.  

3.2.3. Encaminhar ao Plenário para apreciação e deliberação. 

ITEM DE PAUTA 
3.3. Apreciação e manifestação sobre as contribuições para otimização dos 
trabalhos da reunião plenária do CAU/BR. 
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Origem: COA 

Desenvolvimento 3.3.1. Retirado de pauta. 

Encaminhamento e 

Deliberação 
Não houve. 

ITEM DE PAUTA 

3.4. Apreciação e manifestação sobre a proposta de alteração do Regimento Geral 

do CAU quanto à realização de reuniões ampliadas dos CEAU-CAU/BR e CEAU-

CAU/UF. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

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

gerente geral do CAU/MG, Ariel Lazzarin, que explicou a proposta de alteração do 

Regimento Geral do CAU quanto à realização de reuniões ampliadas dos CEAU-CAU/BR 

e CEAU-CAU/UF, informando que os membros do CEAU-CAU/MG estão de acordo com 

a minuta de Resolução apresentada pela COA-CAU/BR. Sem que houvesse discussões, 

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

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2. Aprovar a minuta de Resolução constante da DCOA-CAU/BR 060/2022.  

 

3.4.3. Encaminhar ao Plenário para apreciação e deliberação. 

ITEM DE PAUTA 

3.5. Apreciação e manifestação sobre a revisão das Resoluções CAU/BR Nº 193 e Nº 

211, que dispõe sobre anuidades, revisão, parcelamento e ressarcimento de valores 

devidos aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 

Federal (CAU/UF), protesto de dívidas, inscrição em dívida ativa e dá outras 

providências. 

Origem: CPFi 

Desenvolvimento 

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

coordenador da CPFi, Fábio Almeida Vieira, que explicou as contribuições da comissão 

referentes ao aprimoramento à Resolução nº193, ressaltando que a principal delas seja o 

encaminhamento às Comissões de Equidade e Diversidade dos CAU/UF para que 

possam obter ou tomar ciência de possíveis perfis/categorias que não estejam abarcadas 

pela parte inclusiva das resoluções vigentes. Sem que houvesse apontamentos, a 

presidente do CAU/MG colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.5.2. Aprovar as contribuições referentes ao tema de acordo com o constante da DCPFi-

CAU/MG Nº 188.3.5/2022. 

 

3.5.3. Encaminhar ao Plenário para apreciação e deliberação. 

ITEM DE PAUTA 
3.6. Apreciação e manifestação acerca da pauta da 131ª Reunião Plenária Ordinária 

do CAU/MG, a ser realizada no dia 25 de outubro de 2022. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

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

131ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG solicitando a inclusão dos itens de pauta 

“3.1. Inserir considerando na deliberação 7.1, com a finalidade de aprovar, também, ad 

referendum do Plenário, a homologação da alteração da reunião da CPUA-CAU/MG, do 

dia 3 para o dia 5 de outubro.” e “3.2. Solicitar a inclusão do item 7.13 Proposta de 

Deliberação Plenária que aprecia e decide 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.” e, ainda, a retirada dos itens de pauta  “7.2 Proposta de 

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

vista referente ao processo ético-disciplinar nº 1370678/2021.”, “7.3 Proposta de  

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

vista acerca do Auto de Infração Nº 1000084365/2019.” e “7.12 Proposta de Deliberação 
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Plenária que aprecia e decide sobre as contribuições para otimização dos trabalhos da 

reunião plenária do CAU/BR.” Sem que houvesse observações, a presidente colocou o 

item em votação.  

 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.2. Aprovar a pauta da 131ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG. 

ITEM DE PAUTA 

3.7. Apreciação e manifestação referente à solicitação de esclarecimentos da Uni-

BH e UNA relativas aos recursos apresentados em razão da desclassificação na 

Premiação TCC 2022 do CAU/MG. 

Origem: CEF 

Desenvolvimento 

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

gerente geral, Ariel Lazzarin, que apresentou as solicitações de esclarecimento das 

universidades UNI-BH e UNA, referentes à desclassificação de determinados alunos   

dessas instituições na Premiação TCC 2022. Após consenso dos membros do Conselho 

Diretor sobre o tema, colocou a proposta em votação 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.7.2. Informar à solicitante que a desclassificação se deu por descumprimento dos itens 

relacionados no Relatório de Solicitações de Recursos. 

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

 

4. OUTROS ASSUNTOS:   

4.1. Plano Nacional de Mobilidade Urbana combinado com Plano Diretor. 
O gerente geral, Ariel Lazzarin, apresentou solicitação de informações recebida pelo CAU/MG de Marco Antônio Salim 

Nogueira, o qual questiona sobre a forma como o tema da acessibilidade-mobilidade urbana é tratado nos cursos de 
arquitetura e urbanismo, bem como o CAU tem fomentado a discussão desse assunto junto aos municípios, citando como 
exemplo a sua cidade, Conselheiro Lafaiete. Após discussão sobre o questionamento pertinente, o Conselho Diretor 
encaminhou para que o interessado seja respondido com informações sobre as ações que o CAU/MG desenvolve sobre o 

assunto, com orientações sobre outras formam de obter informações sobre o assunto e informando que o assunto será, 
também, encaminhado para conhecimento da CEF-CAU/MG para eventual manifestação. Além disso, solicitar ao 
interessado se faz parte ou tem conhecimento sobre associações ou entidades eu estejam discutindo o assunto no 

município para eventual ação de aproximação institucional. 
 
4.2. Assinatura em oficio - Reunião em Patrocínio/MG. 

O gerente geral, Ariel Lazzarin, apresentou solicitação de apoio apresentada pela profissional Beatriz dos Anjos, da cidade 
de Patrocínio, que apresenta documento a ser enviado à Secretaria de Planejamento Urbano do Município para a discussão 
sobre alvarás de funcionamento de imóveis comerciais. A solicitando pede apoio do Conselho para que assine, se possível, 
juntamente com outras entidades. Após discussão, decidiu-se por manifestar disponibilidade do CAU/MG em participar de 

uma reunião para conhecer a demanda com detalhes, mas que, a assinatura da solicitação é inadequada, por hora, pelo 
fato da autarquia não ter informações suficientes sobre a realidade local. 
 

4.3. Encaminhamento de ofício ao Ministério Público de Minas Gerais sobre processos de fiscalização do CAU/MG. 
O gerente geral, Ariel Lazzarin e o gerente jurídico, Guilherme Alves, apresentaram a questão. Trata-se de uma necessária 
discussão sobre os encaminhamentos necessários no caso de processos de fiscalização do exercício profissional em que 

seja identificada a necessidade de encaminhamento dos fatos a outros órgãos. Dada a competência da CEP-CAU/MG para 
o julgamento desses processos, decidiu-se enviar memorando à Comissão para revisão e discussão dos procedimentos de 
acordo com os normativos vigentes. 

X 

 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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5. ENCERRAMENTO:   

 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, encerrou a reunião às 12h17. 
 

Belo Horizonte, 25 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 Plenár io,  

convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação de reuniões del iberativ as  v i rt u a is, 

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 179ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 8 de novembro 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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