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SÚMULA DA 120ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 05 de maio de 2020 HORÁRIO 14h00 às 18h00 

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. 

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 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 119ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 23 de abril de 
2020. Origem: Presidência; 
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre a minuta de Chamamento Público para Credenciamento. Protocolo 
SICCAU nº 1066503. Origem: COA; 
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o Edital da Premiação TCC 2020 do CAU/MG. Protocolo SICCAU nº 
1093504.  Origem: CEF; 
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre o endosso do CAU/MG ao solicitado pela Proposição nº 36.2019 do 
Fórum de Presidentes, de 19 de dezembro de 2019. Ofício Circular nº 002/2020 - Fórum de Presidentes. 
Origem: Presidência; 
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre o retorno dado pela empresa F&A Ergonomia – parecer acerca da 
ergonomia da van do CAU/MG. Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG nº 118.3.3.2020. Protocolo 
SICCAU nº 1089427. Origem: RH-CAU/MG; 
 
3.6. Apreciação e manifestação sobre adequação do calendário do Edital 003/2020 – modalidade ATHIS. 
Origem: CATHIS; e 
 
3.7. Apreciação e manifestação sobre o convite ao professor Afonso Victor Vianna de Andrade para integrar a 
Comissão de Seleção das Propostas do Edital 003/2020 – modalidade ATHIS. Origem: CATHIS. 
 

4. Outros assuntos: 

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

ASSESSORIA Marina Lima Secretária do Conselho Diretor do CAU/MG 
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5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: 

 

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

Coordenador da CPFi, Conselheiro José Eustáquio Machado de Paiva, solicitou a inclusão de 02 (dois) itens de 

pauta, quais sejam, “3.6. Apreciação e manifestação sobre adequação do calendário do Edital 003.2020 – modalidade 

ATHIS. Origem: CATHIS” e “3.7. Apreciação e manifestação sobre o convite ao professor Afonso Victor Vianna de 

Andrade para integrar a Comissão de Seleção das Propostas do Edital 003/2020 – modalidade ATHIS”. 

 

2. COMUNICADOS: 

 

 2.1. Do Presidente: 

 

2.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista comunicou a prorrogação do regime de 
teletrabalho no CAU/MG para 31 de maio de 2020, o que será referendado pelo Plenário na 
sua próxima reunião. 
 
2.1.2. Informou, ainda, que no dia 13 de maio de 2020, a CPFi irá realizar reunião 
extraordinária para apreciar as medidas de contenção de gastos, relativamente ao Plano de 
Ação e Orçamentos, referente ao Exercício de 2020, contemplando as despesas 
obrigatórias e as proposições de cancelamento e de contingenciamento de despesa, 
conforme determinado pela Deliberação Plenária DPOBR nº 0100-07/2020, que referenda a 
Deliberação Plenária ad referendum nº 06/2020, de 13 de abril de 2020. Na oportunidade, o 
Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, ressaltou a necessidade de 
que seja indicada a porcentagem de economia referente a cada medida de contenção de 
gastos a ser implementada com relação ao orçamento total.  

  

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

 

2.2.1. A Coordenadora da CED, Conselheira Cecília Maria Rabelo Geraldo, informou que 
as reuniões estão sendo realizadas virtualmente, mas que os processos estão sendo 
suspensos. Ressaltou que diversas ações da Comissão estão sendo elaboradas, como um 
podcast sobre os temas de ética. 

  

 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 cartilha dos arquitetos está sendo elaborada e que o fórum de 
coordenadores de cursos talvez não seja realizado presencialmente. Disse que a 
Comissão está discutindo sobre as questões do EaD e as suas diferenças com relação 
às aulas virtuais durante a pandemia de COVID-19. 

  

 2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional: 

 
2.4.1. O Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, comunicou que a 
Comissão realizou o julgamento de diversos processos, bem como discutiu sobre 
procedimentos internos referentes à fiscalização. 

  

 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 realizou reunião extraordinária para a finalização do edital de convênios, que será 
apreciado nesta oportunidade.  

  

 2.6. Do Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças: 

 

2.6.1. O Coordenador da CPFi, Conselheiro José Eustáquio Machado de Paiva, 
apresentou resumo sobre os assuntos tratados nas últimas reuniões da Comissão, 
realizadas no dia 14 e 28 de abril de 2020, ressaltando que a objetividade das 
videoconferências não prejudica o direito de fala e a boa discussão dos temas. 
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3. ORDEM DO DIA: 

 

Item de pauta 3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 119ª Reunião do Conselho Diretor: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a Súmula da 119ª 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 119ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 
13 de abril de 2020. 

 

Item de pauta 
3.2. Apreciação e manifestação sobre a minuta de Chamamento Público para 
Credenciamento de Convênios: 

Origem: COA 

Desenvolvimento 

3.2.1. O Coordenador da COA, Conselheiro Douglas Paiva Costa e Silva, apresentou a 
minuta de Chamada Pública para Credenciamento de Convênios. 
 
3.2.2. Na oportunidade, os membros do Conselho Diretor realizaram algumas alterações 
no texto a fim de deixa-lo mais claro, tendo o Assessor Jurídico Luiz Felipe Araújo 
prestado esclarecimentos. 
 
3.2.3. Ressaltou-se, ainda, a necessidade de elaboração de mapeamento do processo ao 
longo das unidades administrativas do CAU/MG e aprovação final pelo Plenário. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.4. Aprovar a minuta de Chamada Pública para Credenciamento de Convênios; 
 
3.2.5. Encaminhar à Gerência Especial de Planejamento Estratégico para elaborar a 
modelagem [mapeamento] do processo de Chamamento Público para Credenciamento de 
Convênios; 
 
3.3.6. Após, encaminhar à Gerência Jurídica para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 3.3. Aprecia e decide sobre o Edital da Premiação TCC 2020 do CAU/MG 

Origem: CEF 

Desenvolvimento 

3.3.1. A Coordenadora da CEF, Conselheira Iracema Generoso de Abreu Bhering, 
esclareceu sobre o Edital de Premiação TCC de 2020 do CAU/MG.  
 
3.3.2. Tendo em vista a pandemia de COVID-19, as medidas de contingenciamento a 
serem implementadas neste Conselho verificou-se que o item 8 do referido edital, relativo 
aos prêmios a serem concedidos, no valor total de R$6.000,00 (seis mil reais), deve ser 
encaminhado para apreciação à Gerência Administrativa e Financeira do CAU/MG e 
Comissão de Planejamento e Finanças – CPFi/CAU/MG. 
 
3.3.3. Na oportunidade, ainda foi realizado debate acerca da necessidade que os 
Coordenadores e professores orientadores de curso de arquitetura e urbanismo sejam 
registrados no CAU/MG e tenham RRT de cargo e função, requisitos estes que poderão 
ser adotados no edital do ano que vem. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.4. Aprovar a minuta de Edital da Premiação TCC 2020 do CAU/MG, com exceção do 
seu item 8 - prêmios; 
 
3.3.5. Encaminhar à Comissão de Ensino e Formação para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.4. Aprecia e decide sobre a Proposição nº 36.2019 do Fórum de Presidentes, de 19 
de dezembro de 2019 e o Ofício Circular nº 002/2020 - Fórum de Presidentes. 

Origem: Presidência 
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Desenvolvimento 

3.4.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou relato sobre a Proposição nº 
36.2019 do Fórum de Presidentes, que solicita que o CAU/BR reveja a permissão de que 
os profissionais inadimplentes possam votar nas Eleições de Conselheiros Titulares e 
respectivos Suplentes de Conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 
(CAU/UF), a serem realizadas em 2020.  
 
3.4.2. Questionou-se, ainda, sobre a impossibilidade de alteração do regimento eleitoral 
durante o ano eleitoral, o que também deverá ser levado em consideração. Também foi 
tratado o tema sobre a intervenção do CAU/BR nos CAU/UFs. 
 
3.4.3. Na oportunidade, decidiu-se retirar os item da pauta e encaminhar aos conselheiros 
do CAU/MG para apreciação em plenária, enviando, para tal, o documento de 
manifestação do Fórum de Presidentes contrário ao voto de inadimplentes, o parecer 
jurídico do CAU/RS sobre a impossibilidade de votação pelos profissionais inadimplentes, 
assim como os regimentos eleitorais anteriores que estiverem disponíveis no Portal da 
Transparência, bem como a deliberação CD-CAU/BR n°001/2020, que se manifestou pela 
por não realizar mudanças no regimento eleitoral. Da mesma forma, deverão ser 
encaminhados a proposta de intervenção nos CAU/UFs deliberada pela COA-CAU/BR, 
assim como o parecer jurídico do CAU/MG sobre o tema. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

Item retirado de pauta. 

 

Item de pauta 
3.5. Apreciação e manifestação sobre o retorno dado pela empresa F&A Ergonomia: 
parecer acerca da ergonomia da van do CAU/MG: 

Origem: GAF 

Desenvolvimento 

3.5.1. A Gerente Geral Anna Maria Louzada D. Nogueira esclareceu sobre a 
resposta enviada por representante da empresa F&A Ergonomia, que elaborou o 
primeiro laudo sobre a van do CAU/MG. Disse que foi aconselhado que o CAU/MG 
procurasse um profissional especifico, como um engenheiro mecânico, da área de 
perícia, tendo em vista que, em relação à ergonomia, a demanda solicitada pelo 
Conselho Diretor não se aplicaria, de forma que não poderiam a atender. 
 
3.5.2. Realizou-se, na oportunidade, amplo debate sobre a economicidade em se 
utilizar veículo alugado para realizar a fiscalização, bem como sobre a verificação da 
ergonomia da van e as limitações dos profissionais que a utilizam. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.3. Solicitar a elaboração de análise financeira que esclareça: 1) A van é 
economicamente mais vantajosa para tal finalidade se comparada à utilização de veículo 
alugado? 2) Quais são os custos mensais da sua manutenção? 
 
3.5.4. Solicitar o encaminhamento de relato detalhado e consolidado da equipe de 
fiscalização que esclareça quais são as características específicas da van que atualmente 
dificultam a sua utilização. 
 
3.5.5. Solicitar, se for o caso, a apresentação de laudo médico que ateste a eventual 
limitação ou impedimento do adequado desempenho das suas atribuições profissionais, 
observando-se, ainda, a sua compatibilidade com as atribuições do cargo. 
 
3.5.6. Encaminhar à Gerência Administrativa Financeira para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.6. Apreciação e manifestação sobre adequação do calendário do Edital 003/2020 – 
modalidade ATHIS. 

Origem: CATHIS 

Desenvolvimento 

3.6.1. O Coordenador da CPFi, Conselheiro José Eustáquio Machado de Paiva, 
apontou a necessidade de prorrogação do prazo de envio das propostas e planos de 
trabalho ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG), 
inicialmente previsto para 05 de maio de 2020, para o dia 10 de maio de 2020, até às 
23h59min. 
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3.6.2. Na oportunidade, verificou-se também a desnecessidade de publicação de tal 
alteração do Diário Oficial da União, tendo o Gerente Jurídico Guilherme Alves, ainda, se 
incumbido de informar as alterações ao Assessor de Comunicação para dar maior 
celeridade ao processo. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.3. Prorrogar o prazo de envio das propostas e planos de trabalho ao Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG) para o dia 10 de maio de 2020, às 
23h59min. 
 
3.6.4. Encaminhar à Assessoria de Comunicação para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.7. Apreciação e manifestação sobre o convite ao professor Afonso Victor Vianna 
de Andrade para integrar a Comissão de Seleção das Propostas do Edital 003/2020 
– modalidade ATHIS 

Origem: CATHIS 

Desenvolvimento 

3.7.1. O Coordenador da CPFi, Conselheiro José Eustáquio Machado de Paiva, 
realizou apresentação de breve currículo do professor Afonso Victor Vianna de Andrade, 
ressaltando a sua vasta experiência na administração pública, tendo sido, inclusive, 
Presidente do CRA-MG nas Gestões de 1988/1990 e 2015/2016, bem como Prefeito de 
Corinto nas Gestões de 1997/2000 e 2000/2004. 
 
3.7.2. Houve, assim, a sugestão de convidá-lo para integrar a Comissão de Seleção de 
propostas, com direito a voz e sem direito a voto, a fim de contribuir com a análise das 
propostas de promoção de melhores condições de vida para as populações em situação 
de vulnerabilidade social perante a pandemia da COVID-19, o que foi acatado pelos 
demais. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.7.3. Convidar o professor Afonso Victor Vianna de Andrade para integrar a Comissão 
de Seleção de propostas, instituída pela Portaria Ordinatória nº 16, de 15 de abril de 2020 
com direito a voz e sem direito a voto. 
 
3.7.4. Encaminhar à Secretaria Geral para as providências cabíveis. 
 
3.7.5. Encaminhar à Gerência Jurídica para as providências cabíveis. 

 

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 121ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 18 de maio de 2020. 

 

Belo Horizonte, 05 de maio 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 
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.......................................................... 

José Eustáquio Machado de Paiva 

Coordenador da CPFi-CAU/MG 


