
 

Página 1 de 7 

 

SÚMULA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 23 de março de 2020 HORÁRIO 09h30 às 12h00 

LOCAL Videoconferência 

 

MEMBROS 

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 

Iracema Generoso de Abreu Bhering Coordenadora 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. 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Apreciação e aprovação da Súmula das 115ª e 116ª Reuniões do Conselho Diretor, realizadas nos dias 03 
e 06 de março de 2020. Origem: Presidência; 
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre o pedido de prorrogação da execução do projeto Resiliência e 
Adaptabilidade em Conjuntos Habitacionais Sociais através da coprodução. Interessado(a): Fundação de 
Amparo à Pesquisa – FAU - Universidade Federal de Uberlândia. Edital nº 001/2019 - Modalidade ATHIS. 
Origem: Assessoria de Eventos; 
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o pedido de prorrogação da execução do projeto Calço-Morro do 
Tomate. Interessado(a): ONE Consultoria e Empreendimentos EIREL. Edital nº 001/2019 - Modalidade ATHIS. 
Origem: Patrocínio; 
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre o pedido de prorrogação da execução do projeto Casa da Comunidade: 
construindo a Assistência Técnica para Habitação de interesse social em Nova Lima/MG. Interessado(a): 
Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade Sócio Cultural (IDESSC). Edital nº 001/2019 - Modalidade 
ATHIS. Origem: Patrocínio; 
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre os processos pendentes da CEP-CAU/MG. Origem: Presidência; 
 
3.6. Apreciação e manifestação sobre o Termo de Cooperação Técnica – CAU/MG e Cemig. Origem: 
Presidência; 
 
3.7. Apreciação e manifestação sobre o pedido de revisão da Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG 
nº 115.3.3.2020. Origem: Presidência; 
 
3.8. Apreciação e manifestação sobre os pedidos de tomada de medidas junto ao CAU/BR – COVID-19. 
Origem: Presidência; 
 
3.9. Apreciação e aprovação da pauta da 100ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 23 de março 
de 2020. Origem: Presidência. 

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

ASSESSORIA Marina Lima Secretária do Conselho Diretor do CAU/MG 
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4. Outros assuntos: 

5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 

O Presidente Danilo Silva Batista deu início à reunião às 10h20, após verificar a existência de quórum. 

 

2. COMUNICADOS:  

 

 Serão realizados na Reunião Plenária às 14h. 

 

3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1. Apreciação e aprovação da Súmula das 115ª e 116ª Reuniões do Conselho 
Diretor, realizadas nos dias 03 e 06 de março de 2020: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou as Súmulas das 115ª e 116ª 
Reuniões do Conselho Diretor e, não havendo correções ou sugestões de ajuste, as 
colocou em aprovação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar as Súmulas da 115ª e 116ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, 
realizadas nos dias 03 e 06 de março de 2020. 

 

Item de pauta 

3.2. Apreciação e manifestação sobre o pedido de prorrogação da execução do 
projeto Resiliência e Adaptabilidade em Conjuntos Habitacionais Sociais através da 
coprodução. Interessado(a): Fundação de Amparo à Pesquisa – FAU - Universidade 
Federal de Uberlândia. Edital nº 001/2019 - Modalidade ATHIS: 

Origem: Assessoria de Eventos 

Desenvolvimento 

3.2.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou que chegaram ao CAU/MG 03 (três) 
pedidos de prorrogação da execução de projetos contemplados pelo Edital nº 001/2019 – 
Modalidade ATHIS, quais sejam: Projeto Resiliência e Adaptabilidade em Conjuntos 
Habitacionais Sociais através da coprodução, formulado pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa – FAU - Universidade Federal de Uberlândia e o novo cronograma apresentado; 
Projeto Calço-Morro do Tomate, formulado pela ONE Consultoria e Empreendimentos 
EIRELI; e projeto Casa da Comunidade: construindo a Assistência Técnica para 
Habitação de interesse social em Nova Lima/MG, formulado pelo Instituto de 
Desenvolvimento e Sustentabilidade Sócio Cultural – IDESSC; 
 
3.2.2. Ressaltou-se, assim, que todo este contexto de ações de isolamento e quarentena 
para a contenção da pandemia do novo coronavírus, causador da COVID-19, pode 
inviabilizar, de forma geral, a execução de todos os projetos contemplados pelo referido 
edital no prazo inicialmente previsto, qual seja, 06 de abril de 2020; 
 
3.2.3. Entendeu-se, assim, que as demandas deveriam ser analisadas em conjunto e que 
a prorrogação deveria ser estendida a todos os projetos contemplados pelo edital. 
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Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.4. Aprovar a prorrogação de execução dos projetos contemplados pelo Edital 
001/2019 – Modalidade ATHIS pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do dia 06 de abril 
de 2020; 
 
3.2.5. Registrar que eventual nova prorrogação poderá ser apreciada por este Conselho 
Diretor em momento oportuno; 
 
3.2.6. Revogar todas as previsões em contrário constantes do referido edital, bem como 
de ulteriores deliberações que tratam sobre prazo para execução dos projetos; 
 
3.2.7. Encaminhar à Assessoria de Eventos e Assessoria de Comunicação para as 
providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o pedido de prorrogação da execução do 
projeto Calço-Morro do Tomate. Interessado(a): ONE Consultoria e 
Empreendimentos EIREL. Edital nº 001/2019 - Modalidade ATHIS: 

Origem: Patrocínio 

Encaminhamento e 
Deliberação 

Vide item 3.2. 

 

Item de pauta 

3.4. Apreciação e manifestação sobre o pedido de prorrogação da execução do 
projeto Casa da Comunidade: construindo a Assistência Técnica para Habitação de 
interesse social em Nova Lima/MG. Interessado(a): Instituto de Desenvolvimento e 
Sustentabilidade Sócio Cultural (IDESSC). Edital nº 001/2019 - Modalidade ATHIS: 

Origem: Patrocínio 

Encaminhamento e 
Deliberação 

Vide item 3.2. 

 

Item de pauta 3.5. Apreciação e manifestação sobre os processos pendentes da CEP-CAU/MG: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

 3.5.1. O Presidente Danilo Silva Batista tratou da existência de diversos processos 
pendentes de providências junto à Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/MG, 
conforme tabela encaminhada pelo Assessor da Comissão. Consignou, assim, que a 
presente gestão se encerra neste ano, de forma que resta imprescindível a tomada de 
providências necessárias para o trabalho seja colocado em dia; 
 
3.5.2. Asseverou, ainda, que o atual momento – de menor volume de novas denúncias – 
seria uma oportunidade para a realização de julgamento em bloco de processos similares, 
sem grande complexidade e que não suscitem maiores controvérsias; 
 
3.5.3. Na oportunidade, o Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, 
ressaltou o seu ponto de vista contrário ao julgamento em bloco, ponderando que a 
elaboração do parecer deve ser sempre individual e que este novo procedimento poderia 
acarretar a nulidade de todo o processo. 
 
3.5.4. Chegou-se à conclusão, assim, que a própria Comissão deveria se manifestar 
sobre a possibilidade ou não do julgamento em bloco e, por fim, dar as devidas 
providências aos processos pendentes. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.5. Encaminhar à Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/MG para que se 
manifeste sobre a possibilidade de julgamento em bloco dos processos similares 
pendentes, sem grande complexidade e que não suscitem maiores controvérsias. 

 

Item de pauta 3.6. Apreciação e manifestação sobre o Termo de Cooperação Técnica – CAU/MG e 
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Cemig. Origem: Presidência; 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.6.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a minuta do Termo de Cooperação 
Técnica a ser 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. 
 
3.6.2. Na oportunidade, o Conselho Diretor discutiu sobre as cláusulas do referido termo, 
observando que seria imprescindível a previsão de fornecimento, por parte da Cemig, dos 
endereços das novas ligações de energia elétrica, servindo 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. 
 
3.6.3. Ato contínuo, a Gerente Técnica e de Fiscalização, Samira de Almeida Houri, 
prestou esclarecimentos, ressaltando a possibilidade de solicitar à Cemig a inclusão de 
fornecimento de endereços das novas ligações de energia elétrica ao CAU/MG. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.4. 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”; 
 
3.6.5. Encaminhar à Gerência Especial de Planejamento Estratégico para as 
providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.7. Apreciação e manifestação sobre o pedido de revisão da Deliberação do 
Conselho Diretor DCD-CAU/MG nº 115.3.3.2020: 

Origem: Presidência 
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Desenvolvimento 

3.7.1. O Presidente Danilo Silva Batista concedeu a palavra ao interessado, a fim de que 
ele apresentasse as suas razões para o pedido de revisão da Deliberação do Conselho 
Diretor DCD-CAU/MG nº 115.3.3.2020; 
 
3.7.2. O interessado apresentou brevemente as suas razões, ressaltando que toda a sua 
argumentação consta dos documentos previamente enviados ao Conselho Diretor e, 
assim, retirou-se da reunião virtual; 
 
3.7.2. Ato contínuo, o Gerente Jurídico Guilherme Alves e o Assessor Jurídico Luiz 
Felipe Araújo prestaram esclarecimentos jurídicos, sobretudo sobre as implicações 
jurídicas de eventual retirada do CAU/MG do polo ativo da ação; 
 
3.7.3. Por sua vez, o Coordenador da CPFi, Conselheiro José Eustáquio Machado de 
Paiva realizou as suas ponderações, entendendo inicialmente que o CAU/MG não deveria 
entrar no polo ativo, pois isso significaria reforçar uma visão do Ministério Público Federal 
de que houve improbidade; quando, na verdade, houve o cumprimento da prerrogativa 
conferida pelo CAU/BR aos CAU/UFs de elaborarem os próprios normativos, os quais 
foram, na sua opinião, respeitados durante a gestão; 
 
3.7.4. O Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila endossou o 
entendimento do Coordenador da CPFi, entendendo que a entrada do CAU/MG no polo 
ativo da ação implicaria o reconhecimento de culpa, confirmando o que o Ministério 
Público consignou na sua inicial; 
 
3.7.5. Após discussões, restou esclarecido que o mero ingresso do CAU/MG no polo ativo 
da ação afigura o reconhecimento de interesse público e jurídico na demanda e não 
implica a declaração de cometimento de quaisquer irregularidades, que se dá tão 
somente com o trânsito em julgado da decisão de eventual procedência da ação, 
argumentação que convenceu o Coordenador da CPFi, Conselheiro José Eustáquio 
Machado de Paiva; 
 
3.7.6. Assim, entendeu-se que há sim interesse público do CAU/MG em dar completa 
transparência de sua situação e de suas ações, bem como de apoiar todo e qualquer 
procedimento por parte do Poder Judiciário que venha a apurar e dirimir quaisquer 
dúvidas sobre atuações supostamente indevidas no âmbito desta autarquia.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

1. Indeferir o pedido de revisão da Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 
115.3.3.2020, a fim de manter o CAU/MG no polo ativo da Ação Civil Pública nº 1001109-
15.2020.4.01.3800, com 01 (um) voto contrário do Coordenador da CEP-CAU/MG 
Conselheiro Ademir Nogueira Ávila. 
 
2. Encaminhar à Secretaria Geral para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.8. Apreciação e manifestação sobre os pedidos de tomada de medidas junto ao 
CAU/BR – COVID-19: 

Origem: Presidência 
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Desenvolvimento 

3.8.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou, inicialmente, as Recomendações 
feitas pelo Fórum de Presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, reunido em 
Curitiba/PR, no dia 13 de março de 2020. 
 
3.8.2. Após, apresentou o Ofício nº 001-2020 da AsBEA-MG, que propõe medidas que 
possam ser implementadas pelo CAU/MG ou remetidas ao CAU/BR, neste momento de 
retração da economia. 
 
3.8.3. Por sua vez, o Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, 
apresentou o seu e-mail que propõe à Presidência do CAU/MG, de acordo com a 
prerrogativa constante no inciso VI, do artigo 26, do Regimento interno do CAU/MG, 
solicitar ao CAU/BR, que os vencimentos das parcelas das anuidades sejam adiados em 
60 dias. 
 
3.8.4. Dessa forma, entendeu-se pela necessidade de encaminhamento de proposições à 
Presidência do CAU/BR de prorrogação dos prazos de pagamento de anuidades, bem 
como de retirada de juros e multas, além de estudos que visassem a redução de 
prejuízos, etc. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.8.5. Aprovar o encaminhamento de ofício da Presidência do CAU/MG ao CAU/BR, que 
solicite a tomada de medidas que visem a auxiliar o equilíbrio financeiro de profissionais e 
empresas de Arquitetura e Urbanismo no atual momento de calamidade pública no país; 
 
3.8.6. Encaminhar à Secretaria Geral para providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.9. Apreciação e aprovação da pauta da 100ª Reunião Plenária Ordinária, a ser 
realizada no dia 23 de março de 2020: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.9.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a pauta da 100ª Reunião Plenária 
Ordinária do CAU/MG, momento em que o Conselho Diretor solicitou retirar de pauta o 
item 6.9., 4ª revisão do Plano de Ação do CAU/MG, tendo em vista que a documentação 
não foi encaminhada aos Conselheiros no prazo regimental. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.9.2. Aprovar a pauta da 100ª Reunião Plenária Ordinária, após retirada de pauta do 
item 6.9., 4ª revisão do Plano de Ação do CAU/MG, o qual será pautado para a 101ª 
Reunião Plenária Ordinária, que será realizada no dia 13 de abril de 2020. 

 

4. OUTROS ASSUNTOS:  

 

 Não houve. 
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5. ENCERRAMENTO:  

 
O Presidente do CAU/MG Danilo Silva Batista encerrou a reunião às 12h00. 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 117ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 07 de abril de 2020. 

 

Belo Horizonte, 23 de março 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 


