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COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFi CAU/MG 

DELIBERAÇÃO Nº [191.3.6/2023] 

 

REFERÊNCIAS: Solicitação Comissão Equidade e Diversidade e Gerência Geral 

INTERESSADOS: CTED / Gerência Geral 

ASSUNTO: 
Contribuições ao processo de desenvolvimento de ações que vão de encontro à 
carta pela Equidade e Diversidade 

 

A Comissão de Planejamento e Finanças– CPFi - CAU/MG, reunida ordinariamente em Belo 

Horizonte em regime presencial, no dia 18 de janeiro de 2023, no uso das competências 

normativas e regimentais, após análise do assunto em epígrafe, e: 

 

Considerando o disposto no Regimento Interno do CAU/MG: 
 

 

Considerando que o inciso I do art. 92 do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete às 

comissões ordinárias apreciar e deliberar sobre matérias de sua competência;  

 

Considerando o Ofício Circular nº 031/2022-CAU/BR que encaminha e apresenta a CARTA PELA 
EQUIDADE E DIVERSIDADE NO COTIDIANO E NO CONSELHO DA ARQUITETURA E DO 
URBANISMO e solicita apoio para a operacionalização da agenda prioritária nela colocada, dentro 
das competências e esferas de atuação de cada setor;  
 

Considerando a DPOMG Nº 0129.7.5/2022 que aprova a implementação das propostas da Carta 

pela Equidade e Diversidade no cotidiano e no Conselho da Arquitetura e do Urbanismo no 

CAU/MG, e solicita o envio de contribuições, dentro das possibilidades e abrangência de cada 

Comissão, Gerência ou Assessoria, para que a Gestão do CAU/MG trabalhe em ações que tenham 

como objetivo o atendimento deste objetivo; 

 

Considerando o memorando n° 002/2022 de origem da Comissão Temporária de Equidade e 
Diversidade – CTED-CAU/MG (signatária da referida carta) que solicita apresentação de sugestões 
pelo CAU/MG que vão de encontro às premissas da equidade e diversidade; 
 

Considerando debate a respeito do tema ocorrida na reunião ordinária da CPFi nesta data;  

 

DELIBEROU 

 

1. Registrar que a CPFi CAU MG entende a importância do tema que inclusive já foi abordado 

pela resolução 211 que alterou a resolução 193 (matéria financeira x equidade e 

diversidade); 

2. Comunicar que, para o momento, não temos contribuições efetivas que possam envolver a 

matéria de competência da CPFi e que tenha relação estreita com a equidade e diversidade. 

Que contudo, esta Comissão se manterá atenta sobre o assunto para que, caso surja algum 

debate associado, registraremos as intenções apresentadas; 

3. Colocar a CPFi CAU/MG à disposição da CTED CAU MG no sentido de realizarem reuniões 

conjuntas e desenvolverem atividades para encaminhamento à CPFi CAU BR, caso 

entendam necessário; 
 



 

2 

 

 

 

# SETOR DEMANDA PRAZO 

1 Gerência Geral CAU/MG 

Encaminhamento da deliberação CPFi 

para ciência e desdobramentos 

necessários.  

28/02/2023 

 
 

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFi CAU/MG 

VOTAÇÃO 

CONSELHEIRO ESTADUAL A FAVOR CONTRA ABSTENÇÃO AUSÊNCIA 

Fábio Almeida Vieira – Coordenador X    

Mariana Fernandes Teixeira– Coord. Adjunto X    

Rosilene Guedes Souza X    

 

Declaro, para os devidos fins de direito, que as informações acima referidas são verdadeiras e dou 

fé, tendo sido aprovado o presente documento com a anuência dos membros da Comissão de 

Planejamento e Finanças do CAU/MG. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Fábio Almeida Vieira 

Coordenador 

Comissão de Planejamento e Finanças CAU/MG 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Reinaldo Antero de Jesus Júnior 

Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/MG 

 Assessor Interino – Comissão de Planejamento e Finanças CAU/MG 
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