
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 07/04/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Maria Edwiges Sobreira Leal          Cargo: Presidente do CAU/MG 
Documento nº: CAU nº A9600-8                 Tipo de documento: Registro CAU   

Dados da viagem: 

Evento: Reunião do Fórum de Presidentes      Local: Fortaleza/CE  

Início: 07/04/2022 às 09:00          Término: 08/04/2022 às 18:00 

 
 

Justificativa da viagem: Representar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, na qualidade de Coordenadora 

no Fórum de Presidentes dos CAU/UF. 

   

Descrição das atividades realizadas no evento:  

   Pauta: 

1. Comunicados; 

2. Aprovação da Súmula da 14ª Reunião do Fórum de Presidentes; 

3. Atribuições profissionais e competências dos plenários CAU/UF; 

4. Levantamento sobre indenizações; 

5. Contribuições Resolução 91; 

6. Emissão de boletos – adequações; 

7. BIM – entendendo o Decreto nº 10.306; 

8. Revisão Tabela de Honorários; 

9. Atividade externa. 

 

Discussão: 

Inicialmente, foram discutidos aspectos relacionados as atribuições profissionais e competências dos plenários CAU/UF. Vale 

destacar que o Gerente Geral do CAU/MG, Ariel Lazzarin, discorreu sobre a necessidade de alinhamento dos CAU/UFs referente as 

atribuições de arquiteto e urbanista, Sugeriu um debate e compartilhamento dos relatos para que, caso necessário, haja uma proposta 

de alinhamento de ideias entre os CAU/UFs para encaminhamento ao CAU/BR. Assim, decidiu-se encaminhar ofício ao CAU/BR 

solicitando informações sobre a revisão da redação da Resolução nº 51 e os encaminhamentos das ações relacionadas. 

Posteiormente, o presidente do CAU/CE,  apresentou uma planilha com o resultado da pesquisa realizada com os CAU/UFs com as 

informações sobre as verbas indenizatórias e modo de aplicação de cada Conselho e comentou sobre a dificuldade de padronização, 

devido as diferentes realidades regionais. Dessa forma, foi proposto encaminhamento de ofício ao CAU/BR manifestando a 

disponibilidade e interesse do Fórum de Presidentes em participar e contribuir com o aprimoramento desse tema em parceria com a 

CPFi-CAU/BR e COA-CAU/BR. Em seguida, a coordenadora do fórum de presidentes, Edwiges Leal, comentou sobre a deliberação 

Plenária do CAU/MG que deliberou sobre propostas de alteração da Resolução nº 91 que dispõe sobre RRT, assim apresentou 



 

 

o documento que reúne o texto original, a alteração sugerida e a justificativa da mudança. Após ampla discussão decidiu-se por 

encaminhar ofício ao CAU/BR com a proposta de sugestões de alteração da Resolução 91 para aprimoramento dos instrumentos 

que orientam o correto exercício profissional em suas diversas possibilidades. Adiante, a coordenadora do fórum, Edwiges Leal, 

comentou sobre o avanço na questão da emissão dos boletos e o gerente geral do CAU/MG, Ariel Lazzarin, compartilhou a 

experiência de Minas Gerais pontuando que o envio por e-mail aos profissionais foi positivo com aumento imediato da arrecadação. 

Nesse sentido, recomendou-se o encaminhamento de ofício ao CAU/BR solicitando avanço na possibilidade de envio dos boletos 

em uma nova ferramenta, desvinculada da funcionalidade de negociação em lote. Prosseguindo a reunião, foi realizada discussões 

sobre a Resolução n° 143, principalmente, em relação à criação de novas instâncias para julgamento dos processos, propondo que 

a normativa das instâncias sejam uma deliberação do plenário de cada estado., com a proposta de encaminhar ofício ao CAU/BR 

apresentando os aspectos a serem considerados sobre a Resolução nº 143. Sobre a Tabela de Honorários, foi convidar o Grupo de 

Trabalho do CAU/BR para apresentar, na próxima reunião do fórum, o trabalho em curso. 

 

Referência: elaborado conforme súmula da reunião. 

    

Avaliação do evento: 
 
Reunião produtiva com diversos discussões e encaminhamentos ao CAU/BR. 
 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras/ Aprovação Orientadora de Despesas 
 
Data: 28/04/2022             
 
 
                                                                                                                                          Maria Edwiges Sobreira Leal 
                                                                                                                                               Presidente CAU/MG 
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