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ITEM DE PAUTA 3.3 

INTERESSADO Molegolar 

ASSUNTO 
Aprecia novos esclarecimentos sobre o pedido de apoio institucional ao projeto 

Pandebuilding.  

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 125.3.3.2020 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 20 de julho 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 a DCD-CAU/MG Nº 123.3.2.2020 de 15 de junho de 2020, que apreciou o pedido de 

apoio institucional ao projeto PandeBuilding e deliberou informar aos organizadores do projeto que a 

análise do pedido restou prejudicada, uma vez que o evento já havia ocorrido, bem como solicitar o 

encaminhamento de informações mais completas da iniciativa, incluindo o calendário atualizado, para 

nova apreciação; 

 

Considerando os novos esclarecimentos apresentados pelos organizadores do projeto PandeBuilding 

que o trabalho consiste em promover geração de conteúdo de forma aberta e organizada, através de 

02 (duas) lives promovidas por semana, reunindo contribuições de vários setores, com intuito de 

exercitar, prever e prototipar soluções, cuidados sanitários, mudanças e tendências;  

 

Considerando que após, todo o conhecimento produzido será compilado em um “projeto modelo” com 

soluções desenvolvidas para os edifícios da “Era pós-Covid19”, desenvolvendo assim um legado de 

conhecimento e, futuramente, apoiar no enfrentamento de pandemias e outras doenças; 

 

Considerando que se trata de mera divulgação nas redes sociais e site do CAU/MG, sem que haja 

repasse de recursos financeiros; e 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 125.3.2.2020, de 20 de julho de 

2020, que aprovou os critérios para análise de pedido de apoio institucional do CAU/MG na 

divulgação de projeto ou ação sem repasses financeiros. 
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DCD-CAU/MG Nº 125.3.3.2020 

DELIBEROU: 

 
1. Encaminhar aos organizadores do evento o formulário a ser preenchido para apreciação do 
pedido de apoio institucional. 
 
2. Encaminhar à Secretaria Geral para as providências cabíveis. 
 

Belo Horizonte, 20 de julho de 2020. 
 
 
Danilo Silva Batista     --------------------------------------------------------- 
Presidente do CAU/MG 
 

Paulo Henrique Silva de Souza                                           AUSENTE NA VOTAÇÃO 

Vice-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    AUSENTE NA VOTAÇÃO                                                                    

Coordenador da CPFi-CAU/MG 


