
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Reunião com Profissionais de Divinópolis 

Local 
Sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Divinópolis) - Av. Getúlio Vargas, 985 - Centro, 
Divinópolis/MG 

Data/ Horário 14 de abril de 2022 - 16:00 

Relator Maria Edwiges Sobreira Leal 

 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

     Encontro aberto ao público, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG discutiu sobre a 

necessidade de cooperação entre Conselho, profissionais e sociedade, bem como expôs a intenção de ampliar sua 

participação nos diálogos sobre o exercício da Arquitetura e Urbanismo nas cidades do interior.  

     Na qualidade de Presidente do CAU/MG, coordenei a reunião e retratei, especificamente, a atuação do Conselho em Minas 

Gerais no município de Divinópolis, posteriormente, comentei sobre as composições e trabalhos realizados pelas comissões 

ordinárias, especiais e temporárias, além da infraestrutura para atendimento aos profissionais e sociedade em Escritórios 

Descentralizados, distribuídos em cinco regionais pelo Estado. 

     Para que se tornem de conhecimento público, o CAU/MG apresentou os projetos que buscam uma fiscalização mais efetiva 

em relação ao exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, como as frentes de ação “Projeto Rotas” e o “De Olho Nos 

Editais.” O primeiro, visa interiorizar o Conselho e fornecer subsídio para o ensino e formação e o exercício regular, ético e 

social da profissão. O segundo, realiza fiscalização periódica da listagem dos editais verificados quanto à participação de 

Arquitetos e Urbanistas no Estado de Minas Gerais. 

     Em seguida, a Arquiteta e Urbanista de Divinópolis, Marília Cabral, finalizou destacando a importância do evento: “Foi 

ótimo! Agradecemos a presença. Confirmamos que o caminho é este, a aproximação do CAU/MG com a sociedade, conosco 

e com a problemática da arquitetura. Nos sentimos muito honrados com a visita, e é nosso desejo trabalhar em prol de uma 

maior visibilidade do CAU/MG em nosso município. Muito obrigada!” 

 

CONCLUSÃO: A atual gestão do CAU/MG promoveu o encontro entre profissionais de Divinópolis como parte de seus 

esforços para ampliar a aproximação com arquitetos e urbanistas, estudantes, órgãos gestores e sociedade. 

 
  
Data  26/04/2022                                                                                                                                  
                     
                                                                                                                                       Maria Edwiges Sobreira Leal 
                                                                                                                                            Presidente CAU/MG 

 

https://www.caumg.gov.br/projeto-rotas/
https://www.caumg.gov.br/fiscalizacao-editais/
https://www.caumg.gov.br/fiscalizacao-editais/
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