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SÚMULA DA 124ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 06 de julho 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 123ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 15 de junho de 
2020. Origem: Presidência; 
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre novos esclarecimentos sobre o pedido de apoio institucional ao projeto 
Pandebuilding. Interessado: Molegolar. Origem: Presidência; 
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o anteprojeto de Resolução que trata de anuidades, parcelamentos, 
protesto de dívida em cartório e inscrição em dívida ativa. Protocolo SICCAU nº 1110323/2020. Origem: CPFi; 
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre a Deliberação da Comissão de Exercício Profissional DCEP 161.7.1 – 
análise da DPEBR nº 0007-06/2020. Protocolo SICCAU nº 1122957/2020. Origem: CEP; 
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre pedido de prorrogação do prazo de execução dos projetos do Edital nº 
001/2019. Origem: COA; 
 
3.6. Apreciação e manifestação sobre critérios e formulário de solicitação de apoio institucional na divulgação 
de projeto ou ação- DCOA-CAU/MG Nº 202.3.1/2020- Protocolo SICCAU nº 1119716/2020. Origem: COA; 
 
3.7. Apreciação e manifestação sobre o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre o CAU/MG e a 
Sedese/MG. Origem: Presidência. 
 
3.8. Apreciação e homologação do resultado definitivo da habilitação e classificação das propostas 
encaminhadas para o edital de Chamamento Público de Patrocínio do CAU/MG nº 004/2020 – Modalidade 
ATHIS, e concessão de apoio aos 5 (cinco) primeiros colocados: Origem Presidência; 

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

ASSESSORIA Adriana Valadares Santos Secretária Executiva 
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3.9. Apreciação e manifestação sobre os eventos do CAU/MG de 2020 cadastrados e atualizados – realização 
em formato virtual. Origem: Presidência; 
 

4. Outros assuntos: 

5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 
O Presidente Danilo Silva Batista deu início à reunião às 14:40, após verificar a existência de quórum. 
 

2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Do Presidente: 

 

2.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou que, apesar de os empregados do 
CAU/MG continuarem em regime de teletrabalho, foi criado um Grupo de Trabalho com a 
finalidade de possibilitar, de maneira segura, o retorno destes colaboradores às atividades 
presenciais, com previsão de retorno, inicial, em três de agosto. Disse, contudo, que este 
retorno se dará de maneira gradual, a fim de se respeitar os protocolos de distanciamento e 
higiene.  
 
2.1.2. Sobre a questão referente ao contingenciamento, fez saber que estão ocorrendo 
reuniões semanais sobre o tema e, ainda, que o cenário se mostra mais favorável do que 
àquele previsto inicialmente. 
 
2.1.3. Informou, ainda, que foi enviado à CEP do CAU/MG, para conhecimento e possíveis 
contribuições, ofício do CAU/BR que trata de uma resolução do Conselho Federal de 
Técnicos Industriais – CFT, a qual prevê uma abrangência de atribuições que ultrapassa os 
limites da lei que rege aquele Conselho e que, inclusive, entra em choque com as 
atribuições de arquitetos e urbanistas previstas na Lei nº 12.378. Disse, assim, que o 
CAU/BR, através da Comissão de Harmonização, está tentando agendar reunião com o 
Presidente do CFT para discutir o assunto, ressaltando, ainda, que o CAU/MT entrou na 
justiça para resolver a questão naquele estado. 
 
2.1.4. Noutro ponto, fez saber que o CAU/BR realizará consulta pública referente a algumas 
mudanças que pretende implementar na forma de arrecadação do Conselho. 
 
2.1.5. Comentou também sobre a tabulação do questionário avaliativo dos eventos on-line 
realizados pelo CAU/MG. 
 
2.1.6. Por fim, informou que a CEF-CAU/MG e COA-CAU/MG enviaram contribuições 
acerca da questão da criação de podcasts. 

  

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

 

2.2.1. A Coordenadora da CED, Conselheira Cecília Maria Geraldo Rabelo, falou sobre a 
criação dos materiais que subsidiarão os podcasts da CED-CAU/MG, relatando que, 
futuramente, o que se pretende fazer é convidar pessoas relevantes para a arquitetura e 
urbanismo e entrevistá-las. Disse que seria interessante que todas as comissões pudessem 
realizar um trabalho semelhante, a fim de se produzir podcasts distintos, com maior 
abrangência de temas tratados. 
 
2.2.2. Noutro ponto, conforme orientação do CAU/BR, informou que foram agendadas 06 
(seis) audiências de conciliação de maneira remota. Fez saber, contudo, que para que a 
audiência ocorra é necessário que as partes concordem em realizá-la por videoconferência. 
Disse, pois, que nos casos em que há discordância de uma das partes, a audiência não se 
realiza e os prazos do processo ficam suspensos até o retorno das atividades presenciais.  

   

 2.3. Da Coordenadora Adjunta da Comissão de Ensino e Formação: 
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2.3.1. A Coordenadora da CEF, Conselheira Iracema Generoso de Abreu Bhering, 
informou que a Comissão está tratando das questões referentes ao Seminário dos 
Coordenadores de Curso, que ocorre no final de ano, a fim de possibilitá-lo de maneira on-
line. Ressaltou também que a premiação dos estudantes irá ocorrer, que já há movimento 
para a escolha de comissão julgadora dos projetos e, ainda, que este evento permite o 
reconhecimento, para além dos estudantes, das instituições de ensino e dos arquitetos e 
urbanistas docentes. O Presidente Danilo Silva Batista sugeriu que um dos temas tratados 
no seminário fosse relacionado à questão do EAD. A Coordenadora da CEF, Conselheira 
Iracema Generoso de Abreu Bhering, lembrou que um dos temas tratados no último 
seminário dizia respeito a esta questão, observando que se trata de tema inesgotável. Disse 
que seria muito proveitoso discutir as diferenças entre aulas síncronas on-line e EAD. O 
Conselheiro José Eustáquio Machado de Paiva pediu licença para omitir opinião sobre a 
questão do EAD. Disse que o Sistema CAU trata a questão com preconceito, ao invés de 
melhor avaliá-la. Falou que os exemplos trazidos do CAU/BR não se tratam de práticas do 
EAD, mas sim de práticas irresponsáveis de algumas instituições. Dessa forma, sugeriu que 
tanto o CAU/MG, quanto os demais CAU/UF e CAU/BR, analisassem com maior 
profundidade a questão, explicando que, até o momento, isso não foi feito. O Vice-
Presidente do CAU/MG, Paulo Henrique Silva de Souza, informou que compartilha da 
mesma opinião do Conselheiro José Eustáquio, ressaltando que o CAU/MG não pode 
se furtar de participar da construção de um curso à distância para a Arquitetura e 
Urbanismo, uma vez que o Conselho não apresenta argumentos que sustentem que o 
curso de Arquitetura e Urbanismo deva ocorrer de forma cem por cento presencial. 
Salientou que o EAD é uma realidade e que o CAU deve participar de sua construção.  
O Conselheiro José Eustáquio Machado de Paiva ressaltou que o CAU/BR não debate o 
assunto da forma como deveria, pois não leva em consideração que um debate parte de um 
diagnóstico de especialistas e que há necessidade de uma substância técnica que o 
subsidie. Solicitou que sua posição constasse em ata, pois percebe que o CAU/BR e, 
também, o CAU/MG, estão prestando um desserviço à formação do arquiteto e à 
universalização do acesso ao ensino de Arquitetura e Urbanismo, quando se negam a 
abordar a questão do EAD com a profundidade que o tema merece. Observou que as 
discussões trazidas até o momento não são consideradas, por ele, como uma abordagem 
técnica séria. A Conselheira Cecília Maria Geraldo Rabelo disse que, em reunião plenária 
pregressa que tratava do tema, se absteve de votar porque julgava que o assunto merecia 
um aprofundamento maior. Falou, contudo, que o que se tem até o momento sobre os 
desdobramentos do EAD em Arquitetura e Urbanismo não é positivo. Disse que as 
instituições que oferecem o curso nessa modalidade estão tentando acertar, mas que 
apresentam muitas dificuldades. Ratificou o posicionamento do Conselheiro José Eustáquio 
no que se refere à construção de um debate técnico sobre a questão. A Conselheira 
Iracema Generoso de Abreu Bhering fez saber que as aulas síncronas on-line foram 
bastante produtivas, uma vez que a tecnologia à disposição oferece, por exemplo, dentre os 
recursos disponíveis, a possibilidade de se avaliar o projeto de um aluno por meio digital. O 
Conselheiro José Eustáquio Machado de Paiva disse que o ensino de Arquitetura e 
Urbanismo não pode ser reduzido ao ensino do projeto, da forma como está sendo feito. 
Opinou que o professor de projetos não domina o ensino da Arquitetura como um todo. 
Disse que o ensino de projeto, aos moldes atuais, se propõe integrativo, sem, contudo, 
fazer a integração. Pontuou que se trata de metodologia defasada e que se trata, 
basicamente, de uma variação, com pouca substância técnica, do Método Compositivo 
(sec. XVIII), sem abordar questões com Método Construtivo. Disse que percebe que o 
ensino de projeto é muito mais de composição formal. Disse, também, que não se deve 
colocar o professor de projeto com primazia para opinar sobre a questão, pois tal medida 
esvazia o debate pela ausência dos docentes das outras áreas inerentes ao curso de 
Arquitetura.  Apresentou críticas a sua própria área de atuação, percebendo que a única 
entrada possível, para uma abordagem integradora, é a de sistemas estruturais. Disse que 
o CAU deve buscar por um diagnóstico sobre o tema EAD, para que consiga, de fato, 
apresentar um debate aprofundado e pertinente. O Presidente Danilo Silva Batista, apesar 
de achar a discussão bastante produtiva e interessante, sugeriu que esta acontecesse em 
outro momento, porque se trata de tema que demanda um tempo maior para seu 
desenvolvimento.  

  

 2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional: 



 

Página 4 de 8 

 

 

2.4.1. O Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, comunicou que 
realizarão reunião extraordinária, com o objetivo de finalizar o texto da Cartilha. Disse que a 
CEP participará de uma capacitação, oferecida pelo CAU/RS, sobre a questão dos 
pareceres dos processos de fiscalização, agendada para o dia quinze de julho. Disse que 
tal capacitação permitirá dar celeridade aos processos de fiscalização, uma vez que serão 
apresentados meios para que a elaboração dos pareceres seja realizada de forma mais 
automática. Informou que a CEP elaborou deliberação com o intuito de alterar deliberação 
plenária referente aos documentos exigidos quando da fiscalização de empresas. 

  

 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 trabalhando no edital do Sebrae e realizará uma reunião extraordinária no 
dia 09/07 para análise dos questionamentos recebidos sobre o Edital de Chamamento 
Público para Credenciamento de Convênios. 

  

 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 houve duas reuniões da comissão que coordena no mês de junho. Sobre a primeira, 
ocorrida em dezesseis de junho, disse que se ativeram às questões ordinárias, como 
análise financeira do trimestre, salientando que a situação do CAU/MG, apesar da queda na 
arrecadação, transcorre de maneira bastante equilibrada e, ainda, que a previsão é de que 
o CAU consiga chegar ao fim deste ano sem déficit. 
 
2.6.2. Disse, também, que trataram de questão constante do Ofício Circular n.º 023/2020-
CAU/BR, referente ao anteprojeto de resolução que trata de anuidades, parcelamentos, 
protesto de dívida em cartório e inscrição em dívida ativa, este item será detalhado na 
ordem do dia. 
 
2.6.3. Noutro momento, explicou que trataram do Seminário a ser realizado com as CPFi 
dos CAU/UF e CAU/BR, demanda repassada à Assessoria de Eventos e em fase de 
desenvolvimento, ocorrerá nos dias vinte e vinte e um do mês de agosto, com capacidade 
para 100 (cem) participantes.  

 

3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 123ª Reunião do Conselho Diretor: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a Súmula da 123ª 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 123ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 
15 de junho de 2020. 

 

Item de pauta 
3.2. Apreciação e manifestação sobre novos esclarecimentos sobre o pedido de 
apoio institucional ao projeto Pandebuilding. Interessado: Molegolar. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento Item retirado de pauta.   

Encaminhamento e 
Deliberação 

Encaminhado para a 125ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, a ser realizada no dia 
20 de julho de 2020. 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o anteprojeto de Resolução que trata de 
anuidades, parcelamentos, protesto de dívida em cartório e inscrição em dívida 
ativa. Protocolo SICCAU nº 1110323/2020. 

Origem: CPFi-CAU/MG 
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Desenvolvimento 

3.3.1 O Coordenador da CPFi, Conselheiro José Eustáquio Machado de Paiva realizou 

a apresentação e observou que houve necessidade de solicitar parecer jurídico diante dos 

problemas constatados no texto e a questão referente ao aumento na quantidade de 

parcelas para o pagamento das anuidades. Dessa forma, fez saber que a CPFi elaborou 

deliberação sobre o tema, na qual discorda das proposições do CAU/BR, especialmente 

no que se refere à dilatação do prazo para o pagamento das anuidades, uma vez que tal 

medida atrapalharia todo o andamento financeiro do CAU/MG, naquilo que se refere ao 

histórico do Conselho na relação receita x despesa. Ressaltou que o pagamento de 

anuidade, aos moldes como se dá atualmente, colabora para o perfeito andamento do 

CAU nos primeiros meses do ano e, ainda, que uma possível diluição dos valores 

percebidos poderia colocar em risco os compromissos financeiros assumidos pelo 

Conselho. Comentou, também, sobre os débitos vencidos, explicando que a proposta do 

anteprojeto de resolução sobre o tema é muito vaga e pode, inclusive, abrir brechas para 

ações de má fé. A Comissão também analisou as manifestações do Coordenador de 

Cobrança sobre a possibilidade do pagamento ser feito através de cartão de crédito, por 

ser prática segura e muito difundida e utilizada atualmente, já sendo adotada por outros 

Conselhos Profissionais, o que pode se tornar um facilitador e, até mesmo, um 

impulsionador da adimplência. Comentou, também, sobre a manifestação da Comissão 

de Exercício Profissional do CAU/MG - DCEP-CAU/MG Nº 161.7.6.2020, na qual sugere o 

“[...] parcelamento da anuidade do ano corrente em até 10 (dez) vezes”. A CPFi se 

manifestou contrária a essa forma de parcelamento, por entender que implicará em 

defasagens nocivas à realização orçamentária, uma vez que são os pagamentos das 

anuidades nos meses iniciais do exercício que garantem as receitas necessárias para 

fazer frente às despesas nesse período.  Entende também que somente devem ser 

parceladas acima de 5 (cinco) vezes as anuidades em atraso dos exercícios anteriores. 

Para o pagamento da anuidade do exercício considera suficiente o desconto previsto de 

5% e de 10% para o pagamento à vista, o parcelamento de até cinco vezes e os 

descontos que foram ampliados pelo Anteprojeto para os profissionais com até cinco anos 

de formados. Nesse sentido, será necessário estudos mais aprofundados que venham a 

garantir a pertinência e eficácia de tal medida, recomendando ao CAU/BR desenvolver 

estudos adequados quanto à sustentabilidade financeira dos CAU/UFs. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2. Autorizar o Presidente do CAU/MG a enviar a deliberação DPOMG 124.3.3 ao 
CAU/BR, Ad Referendum ao Plenário do CAU/MG, por motivo de força maior devido ao 
prazo de resposta ao CAU/BR ter-se esgotado no dia 02 de julho de 2020. 
 
3.3.3. Solicitar à GAF CAU-MG um estudo econômico financeiro da arrecadação e 
despesas do Conselho considerando à possibilidade de parcelamento das anuidades de 
10 (dez) vezes. 

 
3.3.4. Solicitar à GERJUR CAU-MG parecer jurídico referente à possibilidade de 
descontos além do previsto no parágrafo 2º do artigo 42 da Lei 12.378/2010 e no 
parágrafo 3º do artigo 42 da Lei 12.378/2010 para os profissionais com até cinco anos 
de formados. 

 

Item de pauta 
3.4. Apreciação e manifestação sobre a Deliberação da Comissão de Exercício 
Profissional DCEP 161.7.1 – análise da DPEBR nº 0007-06/2020. Protocolo SICCAU 
nº 1122957/2020. 

Origem: CEP-CAU/MG 

Desenvolvimento Item retirado de pauta.   

Encaminhamento e 
Deliberação 

Encaminhado para a 125ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, a ser realizada no dia 
20 de julho de 2020. 

 

Item de pauta 
3.5. Apreciação e manifestação sobre pedido de prorrogação do prazo de execução 
dos projetos do Edital nº 001/2019. 

Origem: COA-CAU/MG 
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Desenvolvimento 

3.5.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou sobre o pedido de prorrogação da 
execução de projeto formulado pela Convenente ONE Consult Arquitetura e Urbanismo, 
contemplada pelo Edital nº 001/2019 – Modalidade ATHIS. Ressaltou que todo este 
contexto de ações de isolamento e quarentena para a contenção da pandemia do novo 
coronavírus, causador da COVID-19, pode inviabilizar, de forma geral, a execução de 
todos os projetos contemplados pelo referido edital no prazo inicialmente previsto, qual 
seja, 06 de abril de 2020 e posteriormente prorrogado pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
até 6 de julho de 2020, conforme Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 
117.3.2.2020, de 23 de março de 2020. Entendeu-se, assim, que a prorrogação deveria 
ser estendida a todos os projetos contemplados pelo edital. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. Aprovar a prorrogação de execução dos projetos contemplados pelo Edital 
001/2019 – Modalidade ATHIS pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 06 de 
julho de 2020. Registrar que eventual nova prorrogação poderá ser apreciada por este 
Conselho Diretor em momento oportuno; 
 
3.5.3. Revogar todas as previsões em contrário constantes do referido edital, bem como 
de ulteriores deliberações que tratam sobre prazo para execução dos projetos; 
 
3.5.4. Encaminhar à Assessoria de Eventos e Assessoria de Comunicação para as 
providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.6. Apreciação e manifestação sobre critérios e formulário de solicitação de apoio 
institucional na divulgação de projeto ou ação – DCOA-CAU/MG Nº 202.3.1/2020- 
Protocolo SICCAU nº 1119716/2020. 

Origem: COA-CAU/MG 

Desenvolvimento Item retirado de pauta.   

Encaminhamento e 
Deliberação 

Encaminhado para a 125ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, a ser realizada no dia 
20 de julho de 2020. 

  

Item de pauta 
3.7. Apreciação e manifestação sobre o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado 
entre o CAU/MG e a Sedese/MG. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento Item retirado de pauta.   

Encaminhamento e 
Deliberação 

Encaminhado para a 125ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, a ser realizada no dia 
20 de julho de 2020. 

 

Item de pauta 

3.8. Apreciação e homologação do resultado definitivo da habilitação e 
classificação das propostas encaminhadas para o edital de Chamamento Público de 
Patrocínio do CAU/MG nº 004/2020 – Modalidade ATHIS, e concessão de apoio aos 5 
(cinco) primeiros colocados. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.8.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a minuta de deliberação com as 
tabelas do resultado da habilitação, desclassificação e classificação das propostas para o 
Edital Modalidade ATHIS para apreciação e deliberação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.8.2. Homologar o resultado definitivo da habilitação e classificação das propostas 
encaminhadas para o Edital de ATHIS 004/2020, conforme link 
https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Ficha-analise-propostas_Edital-
0042020-Resumo.pdf 
 
3.8.3. Aprovar a concessão de apoio aos 5 (cinco) primeiros colocados, conforme item 3, 
totalizando o patrocínio de R$ 247.354,63 (duzentos e quarenta e sete mil reais e 
sessenta e três centavos); 
 
3.8.4. Ressaltar que os critérios e demais documentos que substanciaram as decisões 
tomadas por este Conselho Diretor fazem parte do processo administrativo do Edital 
004/2020; 
 
3.8.5. Encaminhar à Gerência Administrativa e Financeira, Gerência Jurídica, Assessoria 

https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Ficha-analise-propostas_Edital-0042020-Resumo.pdf
https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Ficha-analise-propostas_Edital-0042020-Resumo.pdf
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de Comunicação e Assessoria de Eventos para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.9. Apreciação e manifestação sobre os eventos do CAU/MG de 2020 cadastrados e 
atualizados – realização em formato virtual. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento Item retirado de pauta.   

Encaminhamento e 
Deliberação 

Encaminhado para a 125ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, a ser realizada no dia 
20 de julho de 2020. 

 

4. OUTROS ASSUNTOS:  

 

 

4.1. O Conselheiro Ademir Nogueira Ávila fez saber que o documento da JUCEMG é 
exigido, além do Cartão de CNPJ, para comprovação de regularidade das empresas que 
exercem atividades ligadas à Arquitetura e Urbanismo, quando sob análise da 
fiscalização. Informou que há, contudo, entendimento da CEP de que o Cartão do CNPJ é 
documento suficiente para este fim e que a certidão da JUCEMG não deve ser exigida. 
Informou que proporá o assunto para ser incluído na pauta do Conselho Diretor. Noutro 
ponto, solicitou que, também, fosse incluído o Parecer Conclusivo da Comissão 
Temporária de Atribuições na pauta do Conselho Diretor, informando que a CEP 
necessita do documento para orientação daquilo que será fiscalizado. O Presidente 
Danilo Silva Batista solicitou que os itens apresentados pelo coordenador da CEP 
fossem incluídos na reunião do Conselho Diretor, que ocorrerá no dia vinte de julho do 
ano corrente.  
 
4.2. A Conselheira Cecília Maria Geraldo Rabelo informou que recebeu informações de 
arquitetos e urbanistas sobre a dificuldade de se formalizar denúncia por e-mail no 
CAU/MG, explicando que há informações desencontradas sobre qual é o canal adequado 
para tal procedimento. Solicitou que a informação fosse apurada junto ao atendimento do 
CAU. Noutro momento, questionou se o CAU/BR havia produzido algum material 
orientativo referente ao retorno às atividades durante e pós-pandemia, explicando que, 
além de perceber outros conselhos de classes profissionais orientando seus 
administrados, o arquiteto e urbanista será o responsável por projetar estes necessários 
novos espaços demandados pela situação pandêmica. 
 
4.3. O Presidente Danilo Silva Batista disse que a ideia sobre material orientativo é 
muito boa e que proporá que o CAU/MG produza tal orientação. Informou que o app 
Arquiteto Protagonista apresenta problemas no sistema IOS, mas que ações estão sendo 
tomadas.  

 

5. ENCERRAMENTO:  

 
O Presidente do CAU/MG Danilo Silva Batista encerrou a reunião às 19h00. Esta Súmula foi redigida pelo Gestor da 
Secretaria juntamente com a Secretária Executiva do CAU/MG e, por ser a expressão da verdade, segue devidamente 
assinada por todos os presentes. Súmula aprovada na 125ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 20 de 
julho de 2020. 

 

Belo Horizonte, 06 de julho 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 
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.......................................................... 

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 


