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SÚMULA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 27 de janeiro de 2020 HORÁRIO 14h00 às 18h00 

LOCAL Belo Horizonte/MG – Sede do CAU/MG 

 

MEMBROS 

Danilo Silva Batista Presidente do CAU/MG 

Paulo Henrique Silva de Souza Vice-Presidente do CAU/MG 

Marília Palhares Machado Coordenadora Adjunta da CED-CAU/MG 

Luciana Fonseca Canan Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/MG 

Ademir Nogueira 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 

 

PAUTA DA REUNIÃO  

 

1. Verificação do quórum: 

  

2. 

Comunicados: 

2.1.  Da Presidência; 

2.2. Da Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina; 

2.3. Da Coordenadora Adjunta da Comissão de Ensino e Formação; 

2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional; 

2.5. Do Coordenador da Comissão de Organização e Administração; e 

2.6. Do Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças. 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 111ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 16 de dezembro 
de 2019. Origem: Presidência; 
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre o pedido de prorrogação do prazo de execução de projeto. Edital de Patrocínio nº 
001/2019. Interessado: Sociedade Mineira de Cultura. Origem: Patrocínio; 
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o chamamento público para aquisição de imóvel para a nova sede do CAU/MG. 
Origem: Presidência; 
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre a atualização do calendário de reuniões do CAU/MG 2020, a fim de incluir o feriado 
de Emancipação de Ipatinga do dia 29/04 no Escritório Descentralizado Regional Leste de Minas. Origem: Presidência;  
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre a atualização do calendário de reuniões do CAU/MG 2020, a fim de incluir os 
recessos dos dias 24 de fevereiro (Segunda-feira de Carnaval) e no dia 26 de fevereiro (Quarta-feira de Cinzas). Origem: 
Presidência. 

4. Outros assuntos: 

5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 

O Presidente Danilo Silva Batista deu início à reunião às 14h20, após verificar a existência de quórum. 

 

2. COMUNICADOS:  

 
Anna Maria Louzada D. Nogueira Gerente Geral do CAU/MG 

ASSESSORIA 
Marina de F. Lima 

Secretária do Conselho Diretor do CAU/MG 
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 2.1. Do Presidente: 

 

2.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista comunicou quais foram os temas tratados no Fórum de 
Presidentes, realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2020, em Belo Horizonte/MG. 
 
2.1.2. Informou, ainda, a nomeação da arquiteta fiscal Daniela Costa Santos, aprovada no concurso 
realizado em 2019. 

  

 2.2. Da Coordenadora Adjunta da Comissão de Ética e Disciplina: 

 

2.2.1. A Coordenadora Adjunta da CED, Conselheira Marília Palhares Machado, tratou de um 
processo de ética que envolve um conselheiro do CAU/MG, que será encaminhado ao Plenário para 
apreciação na reunião a ser realizada no dia 17 de fevereiro de 2020. 
 
2.2.2. Tratou, ainda, do evento de ética sobre direito autoral. 

  

 2.3. Da Coordenadora Adjunta da Comissão de Ensino e Formação: 

 

2.3.1. A Coordenadora Adjunta da CEF, Conselheira Luciana Fonseca Canan, tratou que estão 
finalizando as contribuições para o edital de entidades. 
 
2.3.2. Tratou, ainda, das questões sobre atribuição profissional encaminhadas pela Diretoria Executiva 
de Engenharia do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais à CEF. 

  

 2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional: 

 
2.4.1. O Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, comunicou que o plano de ação 
e o Cronograma do Projeto Rotas foram elaborados e serão encaminhados para aprovação na 
reunião plenária de 17 de fevereiro de 2020. 

  

 2.5. Do Coordenador da Comissão de Organização e Administração: 

 
2.5.1. O Coordenador da COA, Conselheiro Douglas Paiva Costa e Silva, informou que a Comissão 
solicitou a autorização de reunião extraordinária no dia 04 de fevereiro de 2020 para finalizar o edital 
de entidades, alteração da composição do CEAU, dentre outros. 

  

 2.6. Do Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças: 

 

2.6.1. O Coordenador da CPFi, Conselheiro José Eustáquio Machado de Paiva, informou os 
assuntos que foram tratados na última reunião da Comissão, realizada no dia 21 de janeiro de 2020, 
sobretudo os itens de existência de disponibilidade orçamentária-financeira para abertura de 
Chamamento Público de Prospecção no Mercado Imobiliário do Município de Belo Horizonte, visando 
à possibilidade de aquisição de imóvel para abrigar a sede do CAU/MG; a análise da razão contábil do 
mês de dezembro; o reajuste e reposição de vencimentos e benefícios dos empregados do CAU/MG; 
os eventos a serem realizados pela Comissão no exercício de 2020, dentre outros. 

  

 

3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 111ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, 
realizada no dia 16 de dezembro de 2019: 

Origem: Presidência 

 
3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a Súmula da 111ª Reunião do Conselho 
Diretor e, não havendo correções ou sugestões de ajuste, a colocou em aprovação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a Súmula da 111ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 16 de 
dezembro de 2019. 

 

Item de pauta 
3.2. Apreciação e manifestação sobre o pedido de prorrogação do prazo de execução de 
projeto. Edital de Patrocínio nº 001/2019. Interessado: Sociedade Mineira de Cultura: 

Origem: Patrocínio 

 

3.2.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou o pedido o pedido da Sociedade Mineira de 
Cultura de prorrogação do prazo de execução de projeto, inicialmente previsto para a data de 03 de 
julho de 2019 a 06 de abril 2020, para até 06 de agosto de 2020.  
 
3.2.2. Na oportunidade, verificou-se que o item 4.1 do Edital prevê que somente serão considerados 
projetos a serem executados no período entre 03 de julho de 2019 a 06 de abril de 2020, bem como 
que o item 12.5 do mesmo instrumento prevê que o prazo máximo para prestação de contas é de 
30 (trinta) dias corridos contados a partir da finalização do projeto (data do evento, publicação etc.). 
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Ressaltou-se, inclusive, que, na fase de habilitação, seriam considerados inabilitados os 
proponentes que propusessem a execução de um projeto fora do prazo estabelecido em edital. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

1. Não aprovar o pedido de prorrogação do prazo de execução de projeto formulado pela 
Sociedade Mineira de Cultura. 
 
2. Encaminhar à Assessoria de Eventos para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o chamamento público para aquisição de imóvel para a 
nova sede do CAU/MG: 

Origem: Presidência 

 

3.3.1. O Presidente Danilo Silva Batista fez relato sobre todo o trâmite do processo administrativo 
para a mudança de sede do CAU/MG, conforme previsto no Plano de Ação 2019-2020 do CAU/MG. 
Disse que, inicialmente, foi realizada uma ampla busca de imóveis do poder público federal, 
estadual e municipal, para cessão, sem que houvesse sucesso. Tratou do Grupo de Trabalho 
instituído para a realização de estudo técnico visando subsidiar o processo administrativo para a 
mudança de sede do CAU/MG, bem como do Estudo Técnico Preliminar elaborado, que 
recomendou à Presidência do CAU/MG, verbis: “(...) que, neste momento, sejam tomadas 
providências para a realização de Chamamento Público de Prospecção no Mercado Imobiliário que 
inclua além dos critérios espaciais e locacionais já mencionados, aqueles relacionados a bens 
reconhecidos pelo Patrimônio Cultural e/ou edifícios projetados por Arquitetos(as) e Urbanistas, ou 
seja, valores que reafirmem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo e que promovam a 
adequada visibilidade e valorização social do CAU/MG.”. Salientou, mais uma vez, a urgência do 
tema, tendo em vista as condições insatisfatórias do imóvel atualmente locado e a necessidade em 
se nomear os aprovados no concurso público realizado em 2019. 
 
3.3.2. Tratou, ainda, da Deliberação da Comissão de Organização e Administração do CAU/MG 
DCOA-CAU/MG Nº 195.3.1/2020 que delibera: “1. Por dar ciência à Presidência do CAU/MG de que 
a COA-CAU/MG está de acordo com a proposta do Grupo de Trabalho de Chamamento Público de 
Prospecção no Mercado Imobiliário para aquisição de imóvel para sua sede; 2. Por solicitar à 
Presidência do CAU/MG que, cientes do resultado da pesquisa, considere, mesmo assim, por 
ampliar o chamamento para outras localidades além da Avenida do Contorno, em função dos 
recursos disponíveis aprovados para a aquisição.”. 
 
3.3.3. Bem como da Deliberação da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG DCPFI-
CAU Nº 141.3.1.2020, que: “1. Delibera por encaminhar o Estudo Técnico preliminar para mudança 
da Sede do CAU/MG, para apreciação do Plenário; 2. Delibera também que deverá ser acrescido 
ao relatório em pauta o estudo realizado anteriormente que considera a hipótese de aluguel de um 
novo imóvel, com as disponibilidades levantadas e os custos; 3. Delibera a destinação de um 
percentual máximo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor total do superávit dos exercícios 
anteriores para aquisição, reforma e adequação que se fizerem necessária. Fica registrado o voto 
contrário da conselheira Rosilene Guedes pela compra de imóvel no momento atual e favorável a se 
alugar um novo imóvel; 4. Delibera por solicitar uma análise do impacto do uso desse recurso na 
saúde financeira do CAU/MG, assinada pela Gerência Administrativa e Financeira e encaminhada 
aos conselheiros, titulares e suplentes; 5. Delibera pelo encaminhamento do material necessário à 
análise a ser feita pelos conselheiros titulares e suplentes, com uma antecedência mínima de 10 
dias da reunião plenária.”. 
 
3.3.4. Por sua vez, o Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, informou ser 
contrário à compra de imóvel, motivo pelo qual o tema deve ser levado à Plenária.  
 
3.3.5. Já o Coordenador da CPFi, Conselheiro José Eustáquio Machado de Paiva, afirmou que 
também acredita que o Estudo Técnico preliminar deve ser apresentado aos membros do Plenário 
do CAU/MG. 
 
3.3.6. Na oportunidade, o Gerente Administrativo Financeiro do CAU/MG, Luiz Gustavo Moura, 
esclareceu no que consiste o procedimento licitatório do chamamento público, ressaltando a 
desnecessidade de realização da compra do imóvel ao final do processo. Demonstrou, ainda, a 
existência de recursos disponíveis em “Receitas de Capital”, representados pelo superávit financeiro 
de exercícios anteriores, os quais tão somente podem ser destinados a suprir Despesas de Capital 
(restritas a Investimentos, Inversões Financeiras e Transferências de Capital), afirmando que a 
aquisição de imóvel é, assim, uma das poucas despesas de capital previstas na legislação vigente.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.7. Solicitar ao Plenário autorização para a compra de nova sede do CAU/MG, com 01 (um) voto 
contrário do Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila; 
 
3.3.8. Encaminhar à Secretaria Geral para as providências cabíveis. 
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Item de pauta 
3.4. Apreciação e manifestação sobre a atualização do calendário de reuniões do CAU/MG 
2020, a fim de incluir o feriado de Emancipação de Ipatinga do dia 29/04 no Escritório 
Descentralizado Regional Leste de Minas: 

Origem: Presidência 

 
3.4.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou a necessidade de atualização do calendário de 
reuniões do CAU/MG 2020, a fim de incluir o feriado de Emancipação de Ipatinga do dia 29/04 no 
Escritório Descentralizado Regional Leste de Minas. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2. Aprovar a atualização do calendário de reuniões do CAU/MG 2020, a fim de incluir o feriado 
de Emancipação de Ipatinga do dia 29/04 no Escritório Descentralizado Regional Leste de Minas. 
 
3.4.3. Encaminhar à Secretaria Geral para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.5. Apreciação e manifestação sobre a atualização do calendário de reuniões do CAU/MG 
2020, a fim de incluir os recessos dos dias 24 de fevereiro (Segunda-feira de Carnaval) e no 
dia 26 de fevereiro (Quarta-feira de Cinzas): 

Origem: Presidência 

 
3.5.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou a necessidade de atualização do calendário de 
reuniões do CAU/MG 2020, a fim de incluir os recessos dos dias 24 de fevereiro (Segunda-feira de 
Carnaval) e no dia 26 de fevereiro (Quarta-feira de Cinzas). 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. Aprovar a atualização do calendário de reuniões do CAU/MG 2020, a fim de incluir os 
recessos dos dias 24 de fevereiro (Segunda-feira de Carnaval) e no dia 26 de fevereiro (Quarta-feira 
de Cinzas). 
 
3.5.3. Encaminhar à Secretaria Geral para as providências cabíveis. 

 

4. OUTROS ASSUNTOS:  

 

 Não houve. 

 

5. ENCERRAMENTO:  

 
O Presidente do CAU/MG Danilo Silva Batista encerrou a reunião às 18h00. Esta Súmula foi redigida pela Secretária do Conselho 
Diretor do CAU/MG e, por ser a expressão da verdade, segue devidamente assinada por todos os presentes. Súmula aprovada na 113ª 
Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 03 de janeiro de 2020. 
 

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2020.

 

 

............................................................... 

Danilo Silva Batista 

Presidente do CAU/MG 

 

............................................................... 

Paulo Henrique Silva de Souza 

Vice-Presidente do CAU/MG 

 

......................................................... 

Cecília Maria Geraldo Rabelo 

Coordenadora da CED-CAU/MG 

 

.......................................................... 

Douglas Paiva Costa e Silva 

Coordenador da COA-CAU/MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Iracema Generoso de Abreu Bhering 

Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

.......................................................... 

Ademir Nogueira Ávila 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 

.......................................................... 

José Eustáquio Machado de Paiva 

Coordenador da CPFi-CAU/MG 

 

 

 

 

 


