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ITEM DE PAUTA 3.7 
INTERESSADO CAU/MG e CEAU-CAU/MG 

ASSUNTO 
Aprecia a Proposta nº 001/2020 do CEAU: participação do CAU e CEAU-
CAU/MG na CasaCor – Janelas CasaCor 2020. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 130.3.7.2020 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 21 de setembro 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 Deliberação Plenária DPOMG nº 0104.6.12/2020, de 27 de julho de 2020, que apreciou e aprovou 

o levantamento dos eventos de 2020 do CAU/MG, dentre eles, a realização de 03 (três) palestras do CAU/MG na 

CASACOR 2020, mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo; 

 

Considerando o adiamento da edição deste ano nos moldes tradicionais, tendo em vista a pandemia, bem como a 

reformulação do evento, com a idealização do projeto “Janelas CASACOR”, em que vitrines espalhadas pela 

cidade irão materializar a casa pós-pandemia na visão do elenco de profissionais CASACOR, que terá como 

desafio alguns questionamentos que fazem parte da vida de todas as pessoas: o que mudou em nossas vidas e 

em nossos lares com o novo coronavírus? Quais são nossas novas necessidades e anseios? Tudo será digital ou 

ainda resta espaço para o contato?; 

 

Considerando a proposta de que cada entidade deste Colegiado, a saber, Instituto dos Arquitetos do Brasil - 

Departamento de Minas Gerais (IAB/MG), Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Estado de Minas Gerais 

(SINARQ/MG) e Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – Regional Minas Gerais (AsBEA-MG) fique 

responsável por ofertar uma palestra no projeto, em datas a serem confirmadas; 

 

Considerando a cota participação no valor de R$12.000,00 (doze mil reais) e as contrapartidas oferecidas;  

 

Considerando a existência de disponibilidade orçamentária; 

 

Considerando a Proposta do CEAU-CAU/MG Nº 001/2020, que propõe a participação no projeto Janelas 

CASACOR 2020, com a realização de 03 (três) palestras de responsabilidade de cada entidade: Instituto dos 

Arquitetos do Brasil - Departamento de Minas Gerais (IAB/MG), Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Estado 

de Minas Gerais (SINARQ/MG) e Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – Regional Minas Gerais 

(AsBEA-MG). 
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DCD-CAU/MG Nº 130.3.7.2020 

DELIBEROU: 

 

1. Aprovar a participação do CEAU-CAU/MG no projeto Janelas CASACOR 2020, com a elaboração de 03 (três) 

conteúdos, tais como palestras, vídeos, apresentações, instalações ou outros, ficando cada um a cargo de uma 
entidade membro do CEAU-CAU/MG: Instituto dos Arquitetos do Brasil - Departamento de Minas Gerais (IAB/MG), 
Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Estado de Minas Gerais (SINARQ/MG) e Associação Brasileira dos 
Escritórios de Arquitetura – Regional Minas Gerais (AsBEA-MG). 

 
2. Solicitar ao CAU/MG o pagamento da cota de patrocínio de R$12.000,00 (doze mil reais) da CasaCor, ficando 

entidades responsáveis pelo planejamento, organização e eventuais custos dos conteúdos, que devem ser 
aprovados pelo CEAU e CasaCor em reunião a ser agendada. 
 
3. Encaminhar ao Plenário do CAU/MG para apreciação e aprovação. 

 
Belo Horizonte, 21 de setembro de 2020. 

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

Presidente do CAU/MG 
 
Paulo Henrique Silva de Souza                          ------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente do CAU/MG 
 

Luciana Fonseca Canan                   ---------------------------------------------------------             

Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/MG 

 

Marília Palhares Machado    --------------------------------------------------------- 

Coordenadora Adjunta 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                                                                     

Coordenador da CPFi-CAU/MG 

 


