
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Reunião do Conselho de Ordens Profissionais de Minas Gerais (COP-MG) 

Local Sede do CREA-MG 

Data/ Horário 24 de Agosto de 2022, das 08h30 às 11h30 

Relator Conselheiro Fábio Almeida Vieira 

 

HISTÓRICO/ RELATO DA PARTICIPAÇÃO:  
 
O CAU-MG foi convidado pelos Conselhos e Ordens Profissionais do Estado de Minas Gerais – COP-MG, através 

de seu líder o Sr. Jehu Pinto de Aguilar Filho, presidente do CRA-MG, a participar na sede do CREA-MG da apresentação de 
uma carta de intenções direcionada aos candidatos às eleições de 2022 pelo Estado de Minas Gerais, especialmente aos 
candidatos a cargos na Assembléia Legislativa e no Congresso Nacional, como o intuito de buscar novas adesões entre os 
conselhos profissionais, como o CAU-MG. 

Preliminarmente, foi realizada uma reunião informal entre o Sr. Jehu, o presidente do CREA-MG Sr. Lucio Fernando 
Borges, o Deputado Estadual Sr. Dalmo Ribeiro, a conselheira do CAU-MG Sra. Rose Guedes e este relator, em que foram 
tratadas de ações em comum que podem ser realizadas por estes conselhos. 

Em seguida, fomos convidados a assumir os lugares no auditório para o início da apresentação da carta de intenções. 
Para a formação da mesa de abertura, o anfitrião Sr. Lucio Fernando Borges e o Sr. Jehu Pinto de Aguilar Filho deram as 
boas-vindas a todos. Foram convidados a compor a mesa o Deputado Federal Rogério Correa, integrante da Frente 
Parlamentar em defesa dos Conselhos na Câmara dos Deputados, e os Deputados Estaduais Dalmo Ribeiro e Ana Paula 
Siqueira, integrantes da Frente Parlamentar em defesa dos Conselhos na ALMG. A Deputada Ana Paula não pode comparecer 
mas enviou sua mensagem por vídeo que foi reproduzido. Os Srs. Rogério e Dalmo pontuaram suas atuações, cada um em 
seu âmbito, na defesa e valorização dos profissionais. 

Em seguida, o Sr. Jehu Pinto de Aguilar Filho leu a carta de intenções direcionada aos nossos candidatos a eleições 
proporcionais estaduais e nacionais em defesa e valorização dos conselhos profissionais, ressaltando-se sua importância 
como órgãos fiscalizadores, “garantidores da proteção da visa, da saúde, da segurança e da ordem social, cada um nas suas 
especificidades”, sem aplaudido por todos. Lembrou-se também da recente ameaça aos conselhos patrocinadas pelas PECs 
108 e 32, ainda em tramitação no Congresso Nacional. 

Houveram algumas manifestações pontuais de apoio pelos presentes e encerrou-se o evento com o 
encaminhamento para que os representantes dos conselhos presentes levassem a carta para presidência dos respectivos 
conselhos solicitando o apoio a mesma. 
 

CONCLUSÃO: 
 

Deste modo, este relator conclui pelo apoio a referida Carta de Intenções, encaminhando a Presidência do CAU-MG 
pela sua pronta adesão e providências cabíveis. 
 

 
Belo Horizonte, 24 de agosto de 2022. 
 
                                                                                                            ______________________________________ 
                                                                                                                                            Assinatura 
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