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SÚMULA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 07 de abril 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; 

2.2. Da Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina; 

2.3. Da Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação; 

2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional; 

2.5. Do Coordenador da Comissão de Organização e Disciplina; 

2.6. Do Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças. 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 117ª Reunião do Conselho Diretor. Origem: Presidência; 
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre os encaminhamentos ao ACT a ser firmado com o Sebrae. Origem: 
COA-CAU/MG; 
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o Parecer ergonômico da van do CAU/MG. Origem: Presidência. 

4. Outros assuntos: 

5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 

O Presidente Danilo Silva Batista deu início à reunião às 09h40, após verificar a existência de quórum. 

 

2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Do Presidente: 

 

2.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista comunicou o adiamento por tempo indeterminado 
do 37º Congresso de Municípios da AMM. 
 
2.1.2. Apresentou, ainda, um feedback de como andam as atividades do CAU/MG durante o 
teletrabralho, ressaltando que os colaborações contam com programações diárias que são 
acompanhadas pelas respectivas Gerências. Pontuou, ainda, que o setor de atendimento 
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também vem sendo bem executado na modalidade virtual.  
 
2.1.3. Noticiou, ainda, a exoneração a pedido dos colaboradores Luiz Gustavo Souza Moura 
e Jerusa Celi Silva de Araújo. 

  

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

 

2.2.1. A Coordenadora da CED, Conselheira Cecília Maria Geraldo Rabelo, informou que 
a Comissão está funcionando regularmente com reuniões por videoconferência. Disse que 
as audiências de instrução estão suspensas e que os comunicados aos profissionais estão 
sendo enviados por e-mail, mas com prazos suspensos. 

  

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

 

2.3.1. A Coordenadora da CEF, Conselheira Iracema Generoso de Abreu Bhering, 
informou que a Comissão irá manter a Premiação de TCC no final do ano, mas que o seu 
formato será virtual do que presencial. A alternativa será disponibilizar na internet as 
palestras gravadas e, posteriormente, poderia haver um encontro presencial para debate 
dos temas abordados. 

  

 2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional: 

 

2.4.1. O Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, comunicou que a 
Comissão deliberou acerca do julgamento em bloco de processos similares pendentes e 
que, na sua próxima reunião, irá ser elaborada uma deliberação para definir os parâmetros 
de triagem para se dar início ao procedimento. 

  

 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 as 
reuniões da Comissão estão rendendo muito e que se debruçaram na elaboração de 
editais.  

  

 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 análise da Razão Contábil de fevereiro de 2020, 
formalização da aprovação do exercício de 2019, bem como discussão sobre o Memorando 
da GEPLAN 01/2020 - Formulário para a realização de eventos dos CAU/MG. 

  

 

3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 117ª Reunião do Conselho Diretor: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a Súmula da 117ª 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 117ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 
23 de março de 2020. 

 

Item de pauta 
3.2. Apreciação e manifestação sobre os encaminhamentos ao ACT a ser firmado 
com o Sebrae: 

Origem: COA-CAU/MG 

Desenvolvimento 

3.2.1. O Presidente Danilo Silva Batista relembrou todo o trâmite do Acordo de 
Cooperação Técnica a ser firmado com o Sebrae, concluindo que Deliberação DCD-
CAU/MG Nº 113.3.2.2020, de 04 de fevereiro de 2020, que solicitou à COA-CAU/MG que 
se debruçasse ainda mais sobre o tema e que discuta com o Sebrae para trazer uma 
minuta de proposta interessante a ambas as partes. Ressaltou, ainda, que o item também 
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foi encaminhado ao CEAU sem novas contribuições. 
 
3.2.2. Na oportunidade, o Coordenador da CEP-CAU/MG, Conselheiro Ademir Nogueira 
Ávila, questionou a obrigação do CAU/MG constante no item 5.4., inciso III, do 
instrumento, de “III - Enviar ao SEBRAE/MG os termos de adesão assinados pelos 
representantes legais das empresas públicos-alvo que manifestaram interesse nas ações, 
para fins de formalização de contratação junto ao SEBRAE/MG. Será disponibilizado 
atendimento a no mínimo 20 (vinte) e no máximo 50 (cinquenta) empresas;”. 
 
3.2.3. Percebeu-se, assim, 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. 
 
3.2.4. Restou entendido, por fim, que não seria a COA-CAU/MG, mas sim a Gerência 
Especial de Planejamento e Gestão Estratégica, a competente para realizar tais tratativas 
junto ao Sebrae-MG.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.5. 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. 

 

Item de pauta 3.3. Apreciação e manifestação sobre o Parecer ergonômico da van do CAU/MG: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.3.1. O Presidente Danilo Silva Batista relembrou como se deu toda a demanda acerca 
da utilização da van do CAU/MG pela equipe de fiscalização do Conselho, apresentando 
o parecer ergonômico elaborado pela empresa Ocupacional – Medicina e Engenharia de 
Segurança do Trabalho. 
 
3.3.2. Após discussões, entendeu-se que o referido documento não atende aos padrões 
de qualidade necessários, tendo em vista a inconsistência de informações e a 
insuficiência de análises técnicas, com melhores apontamentos acerca do referencial 
teórico e metodológico utilizados, melhor embasamento de suas conclusões e melhor 
fundamentação da ergonomia veicular de motorista e passageiros nos assentos 
existentes; 
 
3.3.3. Foram apontadas, assim, diversas falhas graves, como o incorreto ano de 
fabricação do veículo, a ausência de currículo completo dos analistas etc. 
 
3.3.4. Discutiu-se, assim, a possibilidade de se utilizar a van como um outdoor do 
CAU/MG;  
 
3.3.3. Quanto aos profissionais que alegam a impossibilidade de se deslocarem em tal 
veículo, restou consignada a imprescindibilidade de apresentação de laudo médico que 
ateste as limitações e eventuais necessidades especiais dos colaboradores do CAU/MG 
na utilização da van para a realização das suas atribuições profissionais. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

1. Não aprovar o imediato retorno da utilização da van pela equipe de fiscalização do 
CAU/MG; 
 
2. Rejeitar o laudo ergonômico elaborado pela empresa Ocupacional – Medicina e 
Engenharia de Segurança do Trabalho; 
 
3. Solicitar a apresentação de laudo médico que ateste as limitações e eventuais 
necessidades especiais dos colaboradores do CAU/MG na utilização da van para o 
desempenho adequado das suas atividades profissionais, observando-se, ainda, a sua 
compatibilidade com as atribuições do cargo; 
 
4. Encaminhar à Gerência Técnica e de Fiscalização e à Gerência Administrativa 
Financeira para providências cabíveis. 

 

4. OUTROS ASSUNTOS:  
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 Não houve. 

 

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 119ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 13 de abril de 2020. 

 

Belo Horizonte, 07 de abril 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 


