
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Reunião entre presidentes do CAU/MG e CREA/MG 

Local CREA/MG – Avenida Álvares Cabral, 1.600, Santo Agostinho – Belo Horizonte / MG   

Data/ Horário 07 de junho de 2021 às 11h00   

Relator Maria Edwiges Sobreira Leal   

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 

A reunião proposta pela Presidente do CAU/MG Edwiges Leal teve como principal objetivo a apresentação da atual gestão 

ao Presidente do CREA/MG Lúcio Fernando Borges e, também, a apresentação de uma proposta de discussão sobre 

assuntos de interesse comum aos dois conselhos, uma vez que a troca de experiências pode aperfeiçoar as ações de ambas 

as autarquias. 

Os dois conselhos apresentaram suas principais ações de fiscalização e compartilharam resultados sobre suas práticas. O 

CREA/MG apontou como tem ampliado suas ações atento aos instrumentos normativos e com as “blitz”. O CAU/MG 

apresentou como sua aposta em uma fiscalização inteligente pode ser muito efetiva e ampliada a partir da aproximação com 

municípios, órgãos e, inclusive, outros conselhos, os quais compartilham objetivos e juntos poderão prestar um serviço ainda 

melhor para a sociedade. Conjuntamente à fiscalização, o Projeto Rotas, do CAU/MG, foi apresentado como ação importante 

de interiorização das ações do conselho. Outro instrumento apresentado pela Presidente Edwiges Leal foi o aplicativo 

“Arquiteto Protagonista”, que está sendo reformulado para ampliar a presença do conselho no Estado. 

Outra pauta conjunta importante discutida foi a PEC 108, sobre a qual existe convergência no entendimento sobre o trabalho 

necessário junto a parlamentares, o qual deve mostrar a importância dos conselhos profissionais para a sociedade e, assim, 

impedir o avanço da proposta. Os Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais (COP-MG) tem sido um importante 

núcleo de discussão e ação sobre essa pauta. 

 

 

 
CONCLUSÃO: 
 
O evento foi importante para a aproximação e início do diálogo entre os conselhos.  
Mostrou-se possível a ampliação de ações conjuntas, trocas de informações e continuidade nas ações sobre a PEC 108. 
O Presidente Lúcio Fernando Borges manifestou interesse em visitar oficialmente o CAU/MG. 
 

  
 
 
Data 07/06/2021                                                   
 
                                                                                                                Maria Edwiges Sobreira Leal 
                                                                                                                     Presidente do CAU/MG 
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