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SÚMULA DA 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 04 de agosto de 2020 HORÁRIO 09h30 às 12h00 

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 

Luciana Fonseca Canan Coordenadora Adjunta 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 Adjunta 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 125ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 20 de julho de 
2020. Origem: Presidência; 
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre as minutas de Portarias Normativas - Manual Prático de Processo de 
Sindicância Investigativa e Manual Prático de Processo Administrativo Disciplinar. DCOA-CAU/MG N° 
197.3.5/2020. Protocolo SICCAU nº 892488/2019. Origem: Presidência; 
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre CAU/MG, o MPMG, 
o CBMMG e o Crea-MG. Lei nº 13.425/2017 (Lei Kiss). Origem: Presidência; 
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre o pedido de prorrogação do prazo de execução de projeto contemplado 
pelo Edital nº 003/2020 – modalidade ATHIS. Termo de Fomento n.º 005/2020. PA 0028/2020. Interessado: 
FAU. Origem: Presidência. 

4. Outros assuntos: 

5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 
O Presidente Danilo Silva Batista deu início à reunião às 09h55, após verificar a existência de quórum. 
 

2. COMUNICADOS:  

 

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

ASSESSORIA Marina Lima Secretária do Conselho Diretor 
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 2.1. Do Presidente: 

 

2.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista tratou da Reprogramação Orçamentária 2020 do 
CAU/MG, que será analisada pela Comissão de Planejamento e Finanças em reunião 
extraordinária a ser realizada no dia 14 de agosto de 2020, ressaltando que houve uma 
melhora na arrecadação. 
 
2.1.2. Relatou, ainda, a persistência das intercorrências do SICCAU, ressaltando que os 
protocolos continuam sem os seus anexos e que o CAU/MG já reencaminhou e-mail ao 
CAU/BR que solicita atualizações sobre o andamento da regularização do sistema. 

  

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

 

2.2.1. A Coordenadora da CED, Conselheira Cecília Maria Rabelo Geraldo, falou que há 
audiências virtuais marcadas para este mês, as quais contarão com a assessoria jurídica do 
Gerente Guilherme Alves e da Advogada Luiza Braga. 
 
2.2.2. Tratou, ainda, da situação dos processos éticos, sobretudo da necessidade de se 
reanalisar a questão da contagem regular dos prazos com a retomada do trabalho 
presencial, o que pode gerar um grande número de processos a serem analisados ao 
mesmo tempo. 

   

 2.3. Da Coordenadora Adjunta da Comissão de Ensino e Formação: 

 

2.3.1. A Coordenadora da CEF, Conselheira Adjunta Luciana Fonseca Canan, informou 
que a Comissão reelaborou o cronograma da Premiação de TCC de 2020 e sanou as 
questões e dúvidas a ela referentes, tendo em vista o problema do SICCAU e do site oficial 
do CAU/MG, que também ficou fora do ar. 
 
2.3.2. Os membros do Conselho Diretor trataram, na oportunidade, sobre as diferenças 
existentes entre o EaD e as aulas virtuais realizadas durante a pandemia. A Coordenadora 
da CEF, Conselheira Adjunta Luciana Fonseca Canan, ponderou a necessidade de 
discussão e estabelecimento de parâmetros e normas de qualidade para a formatação do 
curso nas instituições também quanto às aulas realizadas em formato online. Disse, ainda, 
ter a sensação de que o curso está caminhando para um modelo híbrido. O Coordenador da 
CPFi, Conselheiro José Eustáquio Machado de Paiva, criticou a falta de embasamento 
técnico, conhecimento prático e experiência pedagógica para se criticar o EaD e que a 
questão não pode ser discutida com base em meras opiniões. O Vice-Presidente Paulo 
Henrique Silva de Souza registrou, por sua vez, ser a favor de se discutir o EaD. Já a 
Coordenadora da CED, Conselheira Cecília Maria Rabelo Geraldo, sugeriu a realização de 
uma reunião para se discutir o tema dentro do CAU/MG. Tratou-se, ainda, sobre o 
procedimento de registro junto ao CAU e cursos de arquitetura e urbanismo em EaD ao 
redor do Brasil. 

  

 2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional: 

 

2.4.1. O Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, tratou sobre as novas 
orientações para a fiscalização de placas de obras e outros aspectos. Também disse que o 
Relatório Conclusivo sobre as atividades privativas de arquitetos e urbanistas será 
apreciado pela CEP em reunião extraordinária. 

  

 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 não realizou a reunião ordinária na última semana, mas que será remarcada para 
este mês, oportunidade em que serão apreciados os editais de patrimônio cultural e de 
plano de saúde. 

  

 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 a arrecadação com RRT subiu bastante e que há possibilidade de haver superávit no 
final do ano.  
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3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 125ª Reunião do Conselho Diretor, 
realizada no dia 20 de julho de 2020: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a Súmula da 125ª Reunião do 
Conselho Diretor e, após sugestões de ajuste da Conselheira Cecília Maria Rabelo 
Geraldo, a colocou em aprovação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a Súmula da 125ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 
20 de julho de 2020, com a abstenção da Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/MG, 
Luciana Fonseca Canan. 

 

Item de pauta 

3.2. Apreciação e manifestação sobre as minutas de Portarias Normativas - Manual 
Prático de Processo de Sindicância Investigativa e Manual Prático de Processo 
Administrativo Disciplinar. DCOA-CAU/MG N° 197.3.5/2020. Protocolo SICCAU nº 
892488/2019: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.2.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou que o Manual dos Empregados do 
CAU/MG já previa a elaboração de um Manual Prático de Processo de Sindicância 
Investigativa e Manual Prático de Processo Administrativo Disciplinar, ressaltando que a 
COA-CAU/MG utilizou como modelo os manuais de outros CAU/UFs, sobretudo do 
CAU/SP. 
 
3.2.2. O Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, ressaltou a 
necessidade de que houvesse contribuições dos funcionários. Na oportunidade, o 
Coordenador da COA, Conselheiro Douglas Paiva Costa e Silva, esclareceu que já 
foram realizadas reuniões conjuntas com os colaboradores desta autarquia. 
 
3.2.3. O Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, solicitou, ainda, que 
cada manual fosse apreciado em reuniões plenárias distintas, tendo em vista a extensão 
dos referidos documentos, a fim de se ter uma discussão mais produtiva e menos 
superficial de cada arquivo. 
 
3.2.4. Discutiu-se também acerca da redação do item 10.6. “Os votos dos membros da 
Comissão Processante têm o mesmo peso, de modo que, não havendo consenso, o 
desempate será estabelecido pela decisão da maioria.”. Na oportunidade, solicitou-se à 
Gerência Jurídica que realizasse a sua revisão, a fim de evitar interpretações 
discrepantes ou ambíguas. 
 
3.2.5. A Coordenadora Adjunta da CEF, Conselheira Luciana Fonseca Canan, solicitou a 
elaboração de um mapeamento (fluxograma) do Processo de Sindicância Investigativa e 
do Processo Administrativo Disciplinar para facilitar a compreensão dos procedimentos. 
 
3.2.6. O Gerente Jurídico do CAU/MG Guilherme Alves prestou esclarecimentos na 
oportunidade. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.7. Encaminhar à Gerência Jurídica para realizar a revisão dos itens levantados 
durante a reunião, com as devidas sugestões de alteração. 
 
3.2.8. Encaminhar à Gerência Especial de Planejamento Estratégico para elaborar o 
mapeamento dos processos, de forma a facilitar a compreensão de todos, haja vista a 
complexidade dos temas. 
 
3.2.9. Encaminhar ao Plenário do CAU/MG para apreciação e aprovação de cada 
manual, separadamente, em reuniões distintas, após as revisões do texto e os 
mapeamentos dos processos pela Geplan. 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado 
entre CAU/MG, o MPMG, o CBMMG e o Crea-MG. Lei nº 13.425/2017 (Lei Kiss): 

Origem: Presidência 
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Desenvolvimento 

3.3.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou o Termo de Cooperação Técnica a 

ser firmado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Minas Gerais, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

Estado de Minas Gerais e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas 

Gerais, que tem como objeto a estruturação e implementação de ações conjuntas, entre 

os Partícipes, com vistas ao desenvolvimento de instrumentos hábeis à concretização 

eficiente e célere das diretrizes gerais dispostas na Lei 13.425/2017 acerca da prevenção 

e combate a incêndios e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de 

reunião de público. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2. Aprovar o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre CAU/MG, o MPMG, 
o CBMMG e o Crea-MG. 

 
3.3.3. Encaminhar à Gerência Especial de Planejamento Estratégico para as 
providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.4. Apreciação e manifestação sobre o pedido de prorrogação do prazo de 
execução de projeto contemplado pelo Edital nº 003/2020 – modalidade ATHIS. 
Termo de Fomento n.º 005/2020. PA 0028/2020. Interessado: FAU: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.4.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou o pedido da Fundação de Apoio 
Universitário – FAU, que solicita a dilação do prazo para encerramento processo e 
consequente prestação de contas para o dia 30 de novembro de 2020, no bojo do Termo 
de Fomento nº 005/2020, Processo Administrativo nº 0028/2020, Edital nº 003/2020 – 
modalidade ATHIS. 
 
3.4.2. Ressaltou, assim, que o item 18.3. do Edital prevê que o prazo para a execução do 
objeto do Termo de Fomento será até o dia 04 de setembro de 2020. 
 
3.4.3. Na oportunidade, discutiu-se que o escopo do referido edital é a urgente promoção 
de melhores condições de vida para as populações em situação de vulnerabilidade social 
perante a atual pandemia de Covid-19. Além disso, a “Viabilidade de execução imediata e 
no prazo definido neste Edital” (grifamos) foi um dos critérios técnicos para a avaliação e 
seleção das propostas recebidas, nos termos do item 15.6.. 
 
3.4.4. Tratou-se, ainda, da necessidade de se prestigiar o princípio da isonomia, a fim de 
garantir o mesmo prazo de execução para os proponentes contemplados pelos 02 (dois) 
Editais de ATHIS publicados com foco no atual contexto de crise. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.5. Indeferir o pedido da Fundação de Apoio Universitário – FAU de prorrogação do 
prazo de execução do seu projeto contemplado pelo Edital nº 003/2020 – modalidade 
ATHIS; 
 
3.4.6. Encaminhar à Secretaria Geral para as providências cabíveis. 

  

4. OUTROS ASSUNTOS:  

 

 Não houve. 

 

5. ENCERRAMENTO:  

 
O Presidente do CAU/MG Danilo Silva Batista encerrou a reunião às 12h15min. 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 127ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 24 de agosto de 2020. 

 

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2020. 
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............................................................... 

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 

 

.......................................................... 

Luciana Fonseca Canan 

Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/MG 

 

.......................................................... 

Ademir Nogueira Ávila 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 

.......................................................... 

José Eustáquio Machado de Paiva 

Coordenador da CPFi-CAU/MG 


