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ITEM DE PAUTA 3.3 

INTERESSADO 
Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição 

– Abrecon 

ASSUNTO Aprecia pedido de apoio institucional 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 122.3.3.2020 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 02 de junho de 2020, por 

videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno 

aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária do 

CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso XX do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG propor e deliberar sobre ações de inter-relação com instituições públicas e privadas sobre 

questões de interesse da sociedade e do CAU/MG; 

 

Considerando o pedido de apoio institucional do CAU/MG, formulado pela Associação Brasileira para 
Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição – Abrecon, para que o CAU/MG contribua na 
disseminação de informações sobre a aplicação do agregado reciclado oriundo da reciclagem de RCD (Resíduos 
da Construção e Demolição), como forma de estimular a reciclagem no município e de reduzir o custo com a 
aquisição de agregado natural de obra, prática que também diminui o impacto ambienta da extração de areia do 
porto de areias e de pedra de pedreira; 
 
Considerando a informação de que o agregado reciclado, ainda que já esteja presente nas cidades médias e 
capitais, ainda é desconhecido pelos profissionais da obra, sejam arquitetos, urbanistas e engenheiros; e 
 
Considerando que se trata de mera divulgação nas redes sociais e site do CAU/MG, sem que haja repasse de 
recursos financeiros. 
 

 

DELIBEROU: 

 
1. Aprovar a divulgação do agregado reciclado oriundo da reciclagem de RCD (Resíduos da Construção e 

Demolição) nas redes sociais e site do CAU/MG; 
 
2. Encaminhar à Assessoria de Comunicação para as providências cabíveis. 

 
Belo Horizonte, 02 de junho de 2020. 

 
 
Danilo Silva Batista     --------------------------------------------------------- 

Presidente do CAU/MG 
 

Iracema Generoso de Abreu Bhering                 ---------------------------------------------------------             

Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

Cecília Maria Rabelo Geraldo    --------------------------------------------------------- 

Coordenadora da CED-CAU/MG     

 

Ademir Nogueira de 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 


