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ITEM DE PAUTA 3.2 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO Aprecia sobre o Acordo de Cooperação Técnica – Sebrae-MG 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 118.3.2.2020 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 07 de abril 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 que o convênio entre o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais 

(Sebrae/MG) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais (CAU/MG) é ação prevista no 

Plano Estratégico do CAU/MG para o biênio 2019-2020, aprovado na 85ª Reunião Plenária de Conselheiros do 

CAU/MG, em 10 de dezembro de 2018, mediante Deliberação Plenária DPOMG N° 0085.6.3/2018, que tem 

como unidades operacionais, respectivamente, responsáveis pela execução e aprovação do convênio, o 

Colegiado de Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas (Ceau-CAU/MG) e Conselho Diretor do CAU/MG; 

 

Considerando a deliberação plenária do CAU/MG – DPOMG Nº 0096.6.7/2019, de 18 de novembro de 2019, que 

aprova a criação da Chamada Pública de Convênios do CAU/MG;  

 

Considerando a minuta do Acordo de Cooperação Técnica entre CAU/MG e o Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae/MG) recebida por meio de correspondência eletrônica, em 19 de 

novembro de 2019, da Gerência Jurídica do CAU/MG;  

 

Considerando a deliberação de comissão DCOA-CAU/MG n° 193.3.3/2019, de 18 de dezembro de 2019, que 

propôs alteração no inciso III, do item 5.3, da Clausula Quinta da minuta do ACT e recomendou que a Gerência 

Especial de Planejamento e Gestão Estratégica (Geplan-CAU/MG) seja designada para acompanhar e executar 

o ACT e a COA-CAU/MG fique responsável por acompanhar a execução;  

 

Considerando a minuta de ACT com o Sebrae apreciada e alterada pela Gerência Jurídica (Gerjur-CAU/MG) e 

encaminhada para a COA-CAU/MG, por meio de Protocolo SICCAU n° 1028492/2019, em 23 de dezembro de 

2019; 

 

Considerando a Deliberação da Comissão de Organização e Administração do CAU/MG DCOA-CAU/MG Nº 

195.3.4/2020, que deliberou por solicitar à Presidência do CAU/MG que encaminhe para o Conselho Diretor do 

CAU/MG, minuta de Acordo de Cooperação Técnica entre Sebrae/MG e CAU/MG para sua apreciação e 

aprovação; bem como por solicitar ao Conselho Diretor do CAU/MG que providencie junto ao Sebrae/MG maior 

detalhamento do cronograma de cursos, valores e descontos, assim como incluí-los no quadro de investimentos; 

 

Considerando que o Conselho Diretor pontuou, na reunião realizada no dia 04 de fevereiro de 2020, que ainda é 

preciso objetivar mais os termos do convênio. Assim, determinou que fosse encaminhada sugestão à COA-

CAU/MG para que, antes de formular a proposta final, negocie com o Sebrae as melhores condições possíveis 

para ambas as partes, no sentido de obter vantagens para o CAU e os seus registrados; 

 

Considerando a Deliberação DCD-CAU/MG Nº 113.3.2.2020, que solicita à COA-CAU/MG que se debruce ainda 

mais sobre o tema e que discuta com o Sebrae para trazer uma minuta de proposta interessante a ambas as 

partes; 
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Considerando que a minuta do acordo foi, ainda, encaminhada à 43ª Reunião do Colegiado de Entidades de 

Arquitetura e Urbanismo – CEAU-CAU/MG, oportunidade em que não foram sugeridos acréscimos ou alterações; 

e 

 

Considerando a necessidade em se dar andamento à demanda, sobretudo a fim de melhor detalhar sobre as 

condições do termo, como o número de pessoas por turma, os valores dos cursos, os descontos a serem 

aplicados e a sua duração. 

 

 
DELIBEROU: 

 
1. Encaminhar a minuta de ACT a ser firmado entre o CAU/MG e o Sebrae-MG à Gerência Especial de 

Planejamento Estratégico para as providências cabíveis. 
 

Belo Horizonte, 07 de abril de 2020. 
 
 
Danilo Silva Batista     --------------------------------------------------------- 

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 Rabelo Geraldo    --------------------------------------------------------- 

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 


