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SÚMULA DA 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 13 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 Rabelo Geraldo 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 da 118ª Reunião do Conselho Diretor. Origem: Presidência; 
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre a prorrogação da execução dos projetos do Edital de Patrimônio Cultural 
nº 002/2019. Origem: Presidência; 
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre a readequação do calendário de eventos previstos para março, abril e 
maio de 2020 do CAU/MG diante da COVID-19. Origem: Presidência; 
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre o CAU/MG e a 
CEMIG. Origem: Geplan;  
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre o Edital de ATHIS 2020. Origem: COA e CATHIS-CAU/MG; 
 
3.6. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional do CAU/MG ao projeto Juntos Somos 
Mais Arq. Origem: Assessoria de Eventos; 
 
3.7. Apreciação e aprovação da pauta da 101ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 13 de abril de 
2020. 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: 

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

ASSESSORIA Marina Lima Secretária do Conselho Diretor do CAU/MG 
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2.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou que os comunicados da Presidência 
serão realizados na 101ª Reunião Plenária Ordinária. 

  

 

3. ORDEM DO DIA: 

 

Item de pauta 3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 118ª Reunião do Conselho Diretor: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a Súmula da 118ª 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 118ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 
07 de abril de 2020. 

 

Item de pauta 
3.2. Apreciação e manifestação sobre a prorrogação da execução dos projetos do 
Edital de Patrimônio Cultural nº 002/2019. Origem: Presidência: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.2.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou o pedido de prorrogação da 
execução do projeto “Que Bicho é esse?”, formulado pela Prefeitura Municipal de 
Uberlândia, bem como do projeto “BH tem estilo: leituras da cidade a partir do seu 
patrimônio edificado”, formulado pela Equipe B Arquitetura, Design e Multimídia LTDA. 
 
3.2.2. Na oportunidade, ressaltou todo este contexto de ações para a contenção da 
pandemia, que pode inviabilizar, de forma geral, a execução dos projetos contemplados 
pelo Edital nº 002/2019 dentro do prazo inicialmente previsto, qual seja, 17 de junho de 
2020. 
 
3.2.3. Observou-se, ainda, a inaplicabilidade da Portaria Ordinatória nº 08, de 19 de 
março de 2020, que determina a suspensão de todos os prazos estabelecidos nos Editais 
vigentes e abertos pelo CAU/MG até o dia 30 de abril de 2020, data esta anterior ao prazo 
acima de execução de projetos. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.4. Aprovar a prorrogação de execução dos projetos contemplados pelo Edital 
002/2019 – Modalidade Patrimônio Cultural – pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do 
dia 17 de junho 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 a readequação do calendário de eventos 
previstos para março, abril e maio de 2020 do CAU/MG diante da COVID-19: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.3.1. Os membros do Conselho Diretor entenderam que as próprias comissões deveriam 
realizar a readequação do seu calendário de eventos em sua próxima reunião ordinária e, 
assim, encaminhar tais arquivos para a consolidação do calendário atualizado do 
CAU/MG. 
 
3.3.2. Na oportunidade, a Assessora de Eventos, Flávia Possato, informou que iria enviar 
uma planilha contendo todos os eventos, seu responsável e seu atual status (Confirmado 
/ prorrogado / suspenso / cancelado). Assim, os Coordenadores deveriam verificar os 
formulários de eventos que já foram encaminhados. 
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Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2. Item retirado de pauta. 

 

Item de pauta 
3.4. Apreciação e manifestação sobre o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado 
entre o CAU/MG e a CEMIG: 

Origem: Gepan 

Desenvolvimento 

3.4.1. O Presidente Danilo Silva Batista relembrou que a Deliberação do Conselho 
Diretor DCD-CAU/MG Nº 117.3.6.2020, aprovou 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”. 
 
3.4.2. Informou, assim, a realização de novas tratativas entre os interessados e a 
superveniente concordância do setor jurídico da Companhia Energética de Minas Gerais – 
Cemig em incluir a referida obrigação no Termo de Cooperação Técnica, conforme 
solicitado por este Conselho Diretor; 
 
3.4.3. Registrou, ainda, os esclarecimentos prestados pela Cemig de que a periodicidade 
e o formato de encaminhamento das informações dos endereços onde houver ligação 
elétrica deverão ser acordados entre os responsáveis das áreas técnicas de ambos os 
órgãos, da forma mais adequada possível. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.4. Aprovar o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre o CAU/MG e Cemig 
com a devida alteração; 
 
3.4.5. Encaminhar à Gerência Especial de Planejamento Estratégico para as 
providências cabíveis. 

 

Item de pauta 3.5. Apreciação e manifestação sobre o Edital de ATHIS 2020: 

Origem: COA e CATHIS 

Desenvolvimento 

3.5.1. O Presidente Danilo Silva Batista questionou aos membros do Conselho Diretor 
se tal item poderia ser discutido apenas no Plenário, a fim de concentrar os debates em 
uma mesma oportunidade, o que foi acatado pelos Coordenadores de Comissões e pelo 
Vice-Presidente. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. Encaminhar para apreciação e aprovação na 101ª Reunião Plenária. 

 

Item de pauta 
3.6. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional do CAU/MG ao 
projeto Juntos Somos Mais Arq: 

Origem: Assessoria de Eventos 

Desenvolvimento 

3.6.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou o recebimento de pedido de apoio 
institucional ao “Juntos Somos Mais Arq”, projeto que “tem a intenção de ser um hub de 
divulgação e apoio às ações de solidariedade em todo país que estão acontecendo 
durante a pandemia”, idealizado por arquitetos e urbanistas, conforme apresentação 
projetada na oportunidade; 
 
3.6.2. Ressaltou-se, ainda, que se trata de campanha de solidariedade sem fins 
lucrativos, que afasta a necessidade de verificação dos requisitos de regularidade perante 
o CAU, previstos pela Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 097.3.3.2019 e 
Deliberação Plenária do CAU/BR DPOBR Nº 0070-10/2017; 
 
3.6.3. Trata-se, assim, de apoio institucional com mera inserção da logo do CAU/MG no 
material de divulgação do projeto e compartilhamento das ações empreendidas pelo 
projeto nas redes sociais deste Conselho, sem qualquer repasse financeiro. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.4. Aprovar a concessão de apoio institucional do CAU/MG ao Projeto Juntos Somos 
Mais Arq, condicionado à prestação de contas mensal por parte dos organizadores; 
 
3.6.5. Encaminhar à Assessoria de Comunicação e Assessoria de Eventos para as 
providências cabíveis. 

 

Item de pauta 3.7. Apreciação e aprovação da pauta da 101ª Reunião Plenária Ordinária, a ser 
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realizada no dia 13 de abril de 2020. Origem: Presidência: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.7.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a pauta da 101ª Reunião Plenária 
Ordinária, a ser realizada no dia 13 de abril de 2020, tendo o Conselho Diretor debatido 
sobre os seus itens. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.7.2. Retirar da pauta o item “Proposta de Deliberação Plenária que aprecia e decide 
sobre a readequação do calendário de eventos previstos para março, abril e maio de 2020 
do CAU/MG diante da COVID-19”. 
 
3.7.3. Incluir na pauta o item “Proposta de Deliberação Plenária que aprecia e decide 
sobre o Edital de Patrocínio nº 003/2020 – Modalidade ATHIS.”. 

 

4. OUTROS ASSUNTOS: 

 

 Não houve. 

 

5. ENCERRAMENTO: 

 
O Presidente do CAU/MG Danilo Silva Batista encerrou a reunião às 11h26. 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 120ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 05 de maio de 2020. 

 

Belo Horizonte, 13 de abril de 2020. 

 

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

Danilo Silva Batista 

Presidente do CAU/MG 

 

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

Paulo Henrique Silva de Souza 

Vice-Presidente do CAU/MG 

 

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

Cecília Maria Rabelo Geraldo 

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 


