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(1.) Verificação do quórum:
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(2.) Comunicados;

----------- --._----._._.
(3,) Nomeação de Conselheiro Relator a denúncias recebidas;

3.1 lPROT. W 481704-2017) - ANÔNIMA
3.2 [PROT. W 481685-2017J . ANÔNIMA
3.3 [PROT. W 481677-2017]- ANÔNIMA

(4.) Análise dos processos em tramitação na CEO-CAU/MG;
--------------
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Encerramento:

L _

(PROT. N!! 218010-2015) - (Relatar: luiz C áudio.)
[PROT. NIl 451967-2016)- (Relatar: Marília Palhares.)
[PROT, N2 451973-20161 (Relator: Marieta Cardoso Macíel.)
(PROT. N9 139309-2014] ator: Mar! Ia Palhares.)
[PROT. NI? 405921-2016] (Relator: Luiz Cláudio.)
[PROT. NI?372105-2016] (Relator: Cláud o Meio.)
(PROT. N~ 297983-2015) Relat or: Cláudio Meio.)
[PROT. W 407344-2016] - (Relator: Mar eta Cardoso.)
[PROT. N2 396370-2016) __ de A. (Relatar' Uáudio de Meio.)
[PROT. N" 407371-2016} (Relator: Marieta Cardoso.)
[PROT. Nº 396846-2016J (Relator: LuizC áudio.]
IPROT. N· 424441-2016] (Retator: Luiz Cláudio).



~ ~~ ~C~o~m~~u~n~i~ca~d~o~s~; ._ ._____ _ ~
A Coordenadora Marilia palhares comunicou que ao levar o assunto da pesquisa sobre a Reservo
Técnica ao Conselho Diretor, ocorreu urr debate concluindo que os trabalhos da Comissão
relativos à Reserva Técnica, devern ser rt rhzados sem a necessidade desta;.-. .__ -+ :. _'0"_ .••.••.••. _•••••__• .._. _.___ _ ..__ .____ •.•• _•.• __ • .•••.. _

--.-.----!.:.;.!.-------1 Nomeação de Conselheiro Relator a denúncias recebidas; ~
r--'__ -'---'- +_f'-p_._R_õ·C~;-4~~04-20171- À"NôNíMA;_. =~._.__.. __.__ _..1

FOI nomeado o Conselheiro Claudio de ~ elo Rocha como Relator.f--------------I--.-. -._. - - .-- --- o -----------

>--__ -'----'- __ ----!JP~.9.!:W 4~1685..:2~1J ~ ANÔNI~~ _ ..__. . ._.__._..._

) ..
,\iq

. ' K

verificaçãodoq~·Ó~m-;--- ----- ...- '''-1
Verificado o quórum oecessáno. a reuruao rniciou-se às 09h4Smín do dia 10 de março de 201.7
Estavam presentes os Conselheiros Titulares Marília Palhares Machado, Cláudio de Meio Rocha,
tuiz Cláudio Duarte de Oliveira, o Ccnsel erro Suplente Jacques Lazzarotto e c assessor técnico
Diogo Braga.

.- +FOI no~~ado o Conselheiro Jacqi.es Lazz ono co..:-n0_~~ato...':.:.-.-- _

1- -'---'- __ ---llP!\Ç>T. W 4~1677-~Q~?.L-A~9NI~~j _
FOInomeado o Conselheiro Clauoro de rv 10 Rocha como Relatort----------t -- --.
Análise dos em tramit'!.ção na CED-CAU/MG;
[PROT, N9 218010-2015] (Relator: Lui: Cláudio.);

_.-.--I

INa reunião anterior a minuta do relato fOI analisada, aprovada e o relato foi emitido. O Assessor
to do Plenário .

•••• I(Relator: Marília palhares.-) ---- -_._-..__ ..

Na reunião antenor a minuta do relato fo apresentada. A Conselherra Relatora solicitou a posse
do processo para melhor estudao. O re ato foi amplamente debatido e modificado. No entanto,

fçNrM:;m;~~iVm,m~.ta~,C~!:li~~O nã~ ~~nsesuiu ~rn C(1"~!r:..S.~• não !S'i re:.~iz..a...~.?y"o~~f~~
f-=.:...:..::c;..;.;..;....;.;...:..:..:.:~:.:::.:....:..:...::...:..:+=_::..=.;.;::.:..;iu__-cse9~e_s.e~á.~~il~~ado no .arnent ~.~óximareunião___ _ _. •
__ --.:.:.:.::..=..:._:..::.:.::.:- j A Comissão e:.n.~ro~e:.rnintervalo para alr aço às 12h45min e...!!.tornou as!.~.!~~j~________ _ _,

[PROT. N2 451913-2016J (Relator: Marieta Cardoso Macíel.)
FOI informado que o denunciado ao rece ber a Intimação desta Comissão para apresentação de
Defesa Previa entrou em contare com o enunciante e as partes entraram em acordo. O

-------------..--------i denunciante enviou soIIClta~~o dJt~~? E: rssinada sohcuando a_retirada da den~..0ci.?.:...
~~~~~~~~~~_~FOI emitido relato madrruundo i.' d( iva ~_o_d_d_~~n_~_~_. ..._..._ ..

[PROT. N2 139309-2014 Relator: Marília Palhares.)
Na reunião anterior a minuta do elato fOi apresentada. A Conselheir a Relatora solicitou a posse

__. .__ .. .. +.~:..o..:....~!c.r.....~::.....c:~sso..P~!~_.I'2:~!~S'!~_stu~a'0: Não "louve temp~E_ara a análise. ..._....._._._

(4.3)

------------------------------------~
(4.6)

••••• ' .~.~" _ ~·_,··,,·~·~"·"H'''_~''·_·__ •.•_,,·.~~_~__ ~~_·_,_·,,· ".. " "., __

• (Relator: Cláudio Meio.)
Foi lido e discutido o depoirnerur do der mciado presente na folha 160 no pntanto "Ida fOI

decrdrdo.r----------------r~------------------
ENCAMINHAMENTOS: Nao houve encaminhamento.

[PROT. N2 297983-2015) •• Relator: Cláudio Meio.)
Na reunião antenor a minuta do Ielato apresentada O Conselheiro Relator aprovou, emitiu o I
relato e o apresentou na reunlàv de no, para a votação da CEO. Todos votaram a favor do relato, I

____ . .__ .co.01exceção do Const:.~helroJa((.Jes LazcHO!to q~e.?~decl_arou ~~s..e.elto. _ _;
ENCAMINHAMENTOS: Encaminhar o Relato do Conseth. (O Rei or Fa-,~Iga~~nt~ 00 J:'.!..e:.r:arto~_~CA~~G .
__ ---I.(_4 •...:..8!...-) --lJ~.ROT. N" 401344-2016] (Rei tor: Marieta Cardoso.t___ __ '
ENCAMINHAMENTOS: Informe de que o processo Já se encontr arquivado na Secretaria Geral. j

(4_9) {PROT~2 396.370::301?J_ Relator: cl~~di~R~chade Me·...:.I-O-.)---__-_~--- --
'-./

________________. '_'._ _ ._ _ _ .. ~ _~ ~~_in ..\~~ evf
-•• " >~ ••"j (\tj l 1ft., i,

(4.1)



CAU/MG ,,[.\.((' r 11(0 rr t~;,1

((}(lselh J te f\f'~LlttltJrd (I urbamsrno de MIf\i1S GeliJl)

i---'-"-- ---rlnfó-;~'ed~ qu~ a d;ClSão de I;:;" ;;;'iSSib Idade não recebeu contestação e será encaminhada para
i _-1 arq~ivamento na Secr~arta Ge' ,1_ _ _,

r I (PROT. N" 407371-2016] (Relator' Marieta Cardoso.) I
(4.10) I Em reuniões anteriores foi marcada aud nela de conciliação para o dia 23/03/2017 às 14hOOmín I

das perguntas a serem feitas na audiência.

Relator: tutz Cláudio.)
f- +=E.:.:.m.:....:...:re:..;:u;.:..n;.:..ío::..:-e::..:s:..:..a::..:n..:.;t:..:;e..:.;rí:..:o..:.;re::..:s:...:..::;.;...;..;.:..:::..c.::... a audiência de instrução para o dia 22/03/2017 às 14hoomin. __ \

Foram elaborados os questionan entos serem reahzados em audiência. Perguntas ao
denunciante: Você deseja acrescentar a guma informação nova além do que foi lido na Ata? As I
multas que o condomínio recebo .J são r erentes a qual irregularidade? A parte reconhece o
contrato de tls. 03 a 06 como o contrato firmado? Em qual data o Habite-se foi suspenso? Houve
dificuldades de contato com a aruulteta Perguntas à denunciada: uda a Ata. você confirma os
fatos relatados na Ata? A parte reconhe e o contrato de fls 03 a 06 como o contrato firmado entre
as partes? Qual a data do orotoc )10 do projeto de regularização na Prefeitura? Foi você que
orientou os denunciantes a não ragar a multar recebidas? O que ocorreu entre a data de

I protocolo e Janeiro de 20151 POI qual rr )tIVO o Habite-se foi suspenso?
!\' Como era sua relação com o CQI"'atantE. 7 O mantinha informado sobre o andamento do processo

na Prefeitura 7 Voce confirma qUi em 04'08/2016 você entregou as plantas ao contratante?

1--··----- llPROT. W 424441-2016] ator: Alexandre Bueno e luiz Clá~d~-.)-' - ._._. __.._.- - -4

I (4.12)
_________ .__ +-Em_.reuniões anteriores fOI rnarcada aud nela de conohação para o dia 22/03/2017 às ~O~0Q.'.:T:'.i_~
; ENCAMINHAMENTOS: Não houve encaminhamento.~---------~-----------------.---------------------------------~

ENCERRAMENTO:

IENCAMINHAMENTOS:

Às 17hOOmin, a coordenadora Marília Palhares Machado encerrou a 124ª Reunião da Comissão e Ética e
DIsciplina do CAU/MG Para os devidos fins, eu, Diogo Ubal o Braga, Assessor Técnico desta Comissão, lavrei
esta Sumula

Clâudio Meio
Membro da CED-CAU/MG

Marilia Palhares Machado
Coordenadora da CED-CAU/MG

Luiz Clâudio
Membro da CED-CAU/MG

Maneta Cardoso Maciel
Coordenador Adjunto da CED-CAU/MG

Jacques Lazzarotto
Membro suplente da CED-CAU/MG
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