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SÚMULA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 02 de junho de 2020 HORÁRIO 09h30 às 12h00 

LOCAL Videoconferência 

 

MEMBROS 

Danilo Silva Batista 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 

 

CONVIDADOS 
Cecilia Fraga de Moraes Galvani Conselheira membro da COA-CAU/MG 

Vitor de Castro França Conselheiro membro da COA-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 121ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 18 de maio de 
2020. Origem: Presidência; 
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre a abertura de novo Edital de Chamamento Público de Patrocínio do 
CAU/MG nº 004/2020 – Modalidade ATHIS. Origem: Plenário; 
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional à Associação Brasileira para Reciclagem de 
Resíduos da Construção Civil e Demolição – Abrecon. Origem – Presidência; 
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre as ações que constam o Conselho Diretor como unidade responsável 
pela sua execução. Plano de Ação 2019-2020 do CAU/MG. Origem: Geplan; 
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre o retorno do envio de notificação preventiva por protocolo. Origem: 
Presidência; 
 
3.6. Apreciação e manifestação sobre a retomada das atividades relativas a processos de fiscalização e ético-
disciplinares. Deliberação DPEBR nº 0007-06/2020 do CAU/BR. Origem: Presidência; 

 
Adriana Valadares 

Coordenadora da Secretaria 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 09h50, após verificar a existência de quórum. De início, constou a 

participação dos membros da Comissão de Organização e Administração, Conselheira Cecilia Fraga de Moraes Galvani e 

Conselheiro Vitor de Castro França, para as tratativas do item de pauta 3.2., no que concerne às competências regimentais 

da COA-CAU/MG. 

 

2. COMUNICADOS: 

 

 2.1. Do Presidente: 

 

2.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista comunicou que o processo de chamamento 
público de convênios foi mapeado pela Geplan e que, em breve, será publicado. 
 
2.1.2. Informou, ainda, que recebeu de última hora um pedido de apoio institucional ao 
projeto PandeBuilding da Molegolar e solicita a inclusão do tema em pauta, o que foi 
aprovado pelos demais. 
 
2.1.3. Disse que a Prefeitura do Município de Belo Horizonte abriu processo licitatório para a 
“contratação de serviço técnico-profissional especializado para elaboração de projetos de 
engenharia para demolição de edificação existente e projeto paisagístico de área pública 
remanescente, atualmente ocupada pelo Iate Tênis Clube”. Ressaltou, contudo, que o tal 
edital não previa a contratação de arquiteto urbanista em uma intervenção em um projeto 
desenvolvido pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo paisagista Roberto Burle Marx. Dessa 
forma, foi apresentada impugnação ao edital e que o CAU/MG deveria elaborar um 
manifesto. Sobre o tema, o Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, 
ressaltou a necessidade de se verificar a possibilidade de se judicializar a irresignação.  

  

 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 
estão em contato com a CED-CAU/BR para as tratativas da realização de audiência por 
videoconferência. 
 
2.2.2. Tratou, ainda, da campanha de divulgação da CED por meio de podcasts informativos 
sobre os temas de sua competência. 
 
2.2.3. Quanto à cartilha para o estudante, disse que estão aguardando um posicionamento 
definitivo da CEF-CAU/MG para dar os próximos andamentos. 

  

 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, de fato, está estudando a cartilha para o estudante 
informada pela CED-CAU/MG e que, em breve, dará o encaminhamento definitivo. 

  

 2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional: 

 
2.4.1. O Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, comunicou que estão 
no trabalho rotineiro e que a comissão verificou a existência de falhas no procedimento do 
registro provisório e que estão tomando as providências para a regularização. 

  

 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 está detalhando as ações do seu Plano de Ação e que foi realizada uma reunião 
com representantes do Sebrae-MG para as tratativas do convênio com o CAU/MG. 
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 2.6. Do Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças: 

 

2.6.1. O Coordenador da CPFi, Conselheiro José Eustáquio Machado de Paiva, informou 
que, na ultima reunião, foi repassado o livro razão, oportunidade em que foi verificada uma 
redução significativa das despesas do mês de abril.  
 
2.6.2. Quanto aos auxílios aos conselheiros para a participação de reuniões deliberativas 
por videoconferência, ressaltou que, no momento, não há como se decidir a seu respeito, 
tendo em vista que o tema se encontra sob análise do CAU/BR e, ainda, não há condição 
de previsão financeira pela CPFi-CAU/MG. 

  

 

3. ORDEM DO DIA: 

 

Item de pauta 3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 121ª Reunião do Conselho Diretor: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a Súmula da 121ª Reunião do 
Conselho Diretor e, sem sugestões de ajustes, a colocou em aprovação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a Súmula da 121ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 
18 de maio de 2020. 

 

Item de pauta 
3.2. Apreciação e manifestação sobre a abertura de novo Edital de Chamamento 
Público de Patrocínio do CAU/MG nº 004/2020 – Modalidade ATHIS: 

Origem: Plenário 

Desenvolvimento 

3.2.1. O Presidente Danilo Silva Batista esclareceu que o Plenário do CAU/MG, em sua 1ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 27 de maio de 2020, deliberou que o detalhamento 
de novo edital de ATHIS e sua aprovação poderiam ser realizados na própria 122ª 
Reunião Ordinária do Conselho Diretor, no dia 02 de junho de 2020, com a participação 
da COA-CAU/MG.  
 
3.2.2. Informou sobre a Deliberação CATHIS-CAU-MG 15.3.1-2020, de 1º de junho de 
2020, que dá ciência à Presidência do CAU/MG, da minuta de Chamamento Público de 
Patrocínio do CAU/MG e seus anexos, na modalidade Assistência Técnica para 
Habitação de Interesse Social (Athis) na conjuntura da pandemia COVID-19; bem como 
solicita que encaminhe para a apreciação e deliberação do Conselho Diretor do CAU/MG. 
Ressaltou, ainda, que a Gerência Jurídica do CAU/MG realizou uma revisão. 
 
3.2.3. O Assessor da CATHIS-CAU/MG, Arquiteto Analista Marcus César, prestou 
esclarecimentos, esclarecendo as recomendações feitas pela comissão. 
 
3.2.4. Na oportunidade, este Conselho Diretor realizou a leitura e revisão de toda minuta 
do edital e das sugestões apresentadas, contando com a participação dos membros da 
COA-CAU/MG, que manifestaram concordância, no âmbito de suas competências 
regimentais, em referendar as alterações acatadas e não acatadas pelo Conselho Diretor. 
 
3.2.5. Assim, procedeu-se à (i) alteração do cronograma do edital conforme proposto pelo 
Setor Jurídico do CAU/MG; (ii) não aprovação de restrição territorial para a participação 
no processo; (iii) inclusão da possibilidade de participação de pessoas jurídicas de direito 
público; (iv) inclusão de que Microempreendedor Individual (MEI) não poderá participar; 
(v) inclusão da previsão de que a proponente deve contar com pelo menos 1(um) 
profissional arquiteto e urbanista como responsável técnico pelo projeto proposto, sem a 
necessidade de ser domiciliado em Minas Gerais; (vi) retirada do objetivo de Promover 
ações e medidas de eficiência energética e/ou eficiência no uso da água; (vii) manutenção 
da forma de apresentação da proposta conforme edital anterior; e (viii) aprovação das 
alterações relativas à documentação, nos termos dos itens 13.1.4. a 13.1.7. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.6. Aprovar a minuta do Edital de Chamamento Público de Patrocínio do CAU/MG nº 
004/2020 – Modalidade ATHIS; 
 
3.2.7. Encaminhar à Gerência Jurídica, Assessoria de Comunicação e Assessoria de 
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Eventos para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional à Associação 
Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição – 
Abrecon: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.3.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou 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. 
 
3.3.2. Na oportunidade, ressaltou-se que se trata de mera divulgação nas redes sociais e 
site do CAU/MG, sem que haja repasse de recursos financeiros. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.3. Aprovar a divulgação do agregado reciclado oriundo da reciclagem de RCD 
(Resíduos da Construção e Demolição) nas redes sociais e site do CAU/MG; 
 
3.3.4. Encaminhar à Assessoria de Comunicação para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.4. Apreciação e manifestação sobre as ações que constam o Conselho Diretor 
como unidade responsável pela sua execução. Plano de Ação 2019-2020 do 
CAU/MG: 

Origem: Geplan 

Desenvolvimento 

3.4.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou a necessidade de revisão das ações 
que constam o Conselho Diretor como unidade responsável pela sua execução e a 
Gerente Especial de Planejamento Estratégico, Rita Gomes Lopes, realizou a 
apresentação das ações e ressaltou a importância de tal atividade para a revisão do 
Plano de Ação que será realizada na próxima Reunião Plenária. 
 
3.4.2. Na oportunidade, foi realizado o detalhamento e a atualização do status de cada 
ação, ressaltando-se que muitas são ações dependentes de encaminhamento pelas 
Comissões Ordinárias. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.3. Aprovar a presente revisão das ações que constam o Conselho Diretor como 
unidade responsável pela sua execução. 
 
3.4.4. Encaminhar à Gerência Especial de Planejamento Estratégico para as 
providências cabíveis. 

 
 

Item de pauta 
3.5. Apreciação e manifestação sobre o retorno do envio de notificação preventiva 
por protocolo: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.5.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou que foi informado do e-mail da 
Coordenadora de Fiscalização, de 28 de maio de 2020, que solicita a retomada do envio 
de notificação por protocolo e do contato por e-mail aos arquitetos e urbanistas e 
empresas registradas no CAU/MG antes da lavratura do auto de infração, durante o 
teletrabalho, sem prejuízo ao posterior envio pelos Correios e permitiria dar continuidade 
nos processos que atualmente estão aguardando o retorno aos escritórios. 
 
3.5.2. Na oportunidade, o Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira de Ávila, 
disse que tal solicitação já havia sido encaminhada à Comissão, que indeferiu o pedido 
por meio da Deliberação da Comissão de Exercício Profissional CEP-CAU/MG nº 
158.6.1/2020, de 24 de março de 2020, que suspende enquanto durar o expediente em 
teletrabalho, as notificações via protocolo após lavratura de Notificação Preventiva em 
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processos de fiscalização, bem como os telefonemas e e-mails antes de lavratura de 
Autos de Infração, devendo estes últimos voltar a ser emitidos somente após a retomada 
do procedimento. 
 
3.5.3. Ato contínuo, o Presidente Danilo Silva Batista esclareceu que somente com o e-
mail da Coordenadora de Fiscalização foi que tomou conhecimento da referida 
deliberação, a qual não foi tramitada para a ciência da Presidência do CAU/MG. 
 
3.5.4. Ressaltou-se, assim, que o atual cenário de pandemia da COVID-19 e de 
calamidade pública enfrentada pelo País deveria ser considerado para não retornar com o 
procedimento de notificação preventiva por protocolo. 
 
3.5.5. O Gerente Jurídico do CAU/MG, Guilherme Alves, ressaltou o disposto na Portaria 
Normativa nº 05, de 26 de maio de 2020, que autoriza que, mesmo com a suspensão dos 
prazos para os administrados, deveria ser dada continuidade ao procedimento interno no 
CAU/MG. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.6. Manter o decidido pela Deliberação da Comissão de Exercício Profissional nº 
158.6.1/2020 – CEP-CAU/MG, de 24 de março de 2020, que suspende, enquanto durar o 
expediente em teletrabalho, as notificações via protocolo após lavratura de Notificação 
Preventiva em processos de fiscalização, bem como os telefonemas e e-mails antes de 
lavratura de Autos de Infração, devendo estes últimos voltar a ser emitidos somente após 
a retomada do procedimento. 
 
3.5.7. Encaminhar à Gerência Técnica e de Fiscalização para as providências cabíveis. 

 
 

Item de pauta 
3.6. Apreciação e manifestação sobre a retomada das atividades relativas a 
processos de fiscalização e ético-disciplinares. Deliberação DPEBR nº 0007-06/2020 
do CAU/BR: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.6.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a Deliberação Plenária DPEBR Nº 
0007-06/2020, de dia 30 de abril de 2020, que regulamenta a condução de processos 
punitivos no âmbito do CAU/BR e dos CAU/UF, notadamente nos processos de 
fiscalização e ético-disciplinares, enquanto perdurar o estado de calamidade pública 
relacionada ao novo coronavírus (Sars-CoV-2), responsável pela pandemia de Covid-19. 
 
3.6.2. Na oportunidade, foi levantada a existência da Portaria Normativa do CAU/MG nº 
05, de 26 de maio de 2020, que prorroga, ad referendum do Plenário, até 30 de junho de 
2020, a suspensão dos prazos processuais de procedimentos administrativos em curso 
no âmbito deste Conselho, conforme estipulado na Portaria Normativa nº 03/2020, 
alterada pela Portaria Normativa nº 04/2020. 
 
3.6.3. Dessa forma, vislumbrou-se a necessidade de manifestação da Comissão de Ética 
e Disciplina – CED-CAU/MG e da Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/MG 
sobre os procedimentos relativos aos seus processos no atual cenário, levando-se em 
conta ambos os normativos. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.4. Encaminhar à Comissão de Ética e Disciplina – CED-CAU/MG e à Comissão de 
Exercício Profissional – CEP-CAU/MG para as providências cabíveis, sobretudo a fim de 
discutir a aplicabilidade da Deliberação Plenária DPEBR Nº 0007-06/2020. 
 
3.6.5. Autorizar, de antemão, a Comissão de Ética e Disciplina – CED-CAU/MG a 
providenciar os procedimentos necessários para a realização de audiência de conciliação 
por videoconferência. 

 

4. OUTROS ASSUNTOS: 

 

 
4.1. O item “3.7. Apreciação e manifestação sobre o pedido de apoio institucional ao 
projeto PandeBuilding. Molegolar. Origem: Presidência;” foi retirado de pauta e 
encaminhado para a 123ª Reunião do Conselho Diretor, que será realizada no dia 15 de 
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junho de 2020. 

 

5. ENCERRAMENTO: 

 
O Presidente do CAU/MG Danilo Silva Batista encerrou a reunião às 12h16. 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 123ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 15 de junho de 2020. 

 

Belo Horizonte, 02 de junho 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 

 

 


