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ITEM DE PAUTA 3.6 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO Aprecia sobre o Termo de Cooperação Técnica – CAU/MG e Cemig 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 117.3.6.2020 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 23 de março de 2020, por 

videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno 

aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária do 

CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso XVIII do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG propor e deliberar sobre convênios, termos de colaboração, termos de fomento, acordos de 

cooperação e memorandos de entendimento; 

 

Considerando o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o CAU/MG e a Cemig, com o objetivo de ampliar o 

relacionamento Institucional com vistas a prestar informações sobre segurança em obras com risco iminente de 

acidente, identificadas por empregados da Cemig D e/ou do CAU/MG, bem como estabelecer procedimentos 

para sua efetivação (em anexo); e 

 

Considerando que não houve a imprescindível previsão de fornecimento, por parte da Cemig, dos endereços das 

novas ligações de energia elétrica, o que seria de grande valia para auxiliar na atividade de fiscalização do 

exercício da Arquitetura e Urbanismo, com vistas ao cumprimento do que dispõe o art. 24, § 1º, da Lei 12.378/10. 

 

 

DELIBEROU: 

 
1. Aprovar o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o CAU/MG e Cemig, desde que seja possível a 

inclusão, na cláusula segunda do referido acordo, como obrigação da Cemig, a previsão de “fornecer os 
endereços das novas ligações de energia elétrica”; 
 
3. Encaminhar à Gerência Especial de Planejamento Estratégico para as providências cabíveis. 

 
Belo Horizonte, 23 de março de 2020. 
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Presidente do CAU/MG 
 

Paulo Henrique Silva de Souza                                            --------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente do CAU/MG 
 

Iracema Generoso de Abreu Bhering                 ---------------------------------------------------------             

Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

Cecília Maria Geraldo Rabelo    --------------------------------------------------------- 

Coordenadora da CED-CAU/MG     

 

Ademir Nogueira de Ávila    --------------------------------------------------------- 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 
Douglas Paiva Costa e Silva    ---------------------------------------------------------                               

Coordenador da COA-CAU/MG  
 
José Eustáquio Machado De Paiva    ---------------------------------------------------------                                                                        

Coordenador da CPFi-CAU/MG 


