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SÚMULA DA 127ª 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. 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 126ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 04 de agosto 
de 2020. Origem: Presidência; 
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre a delimitação das atribuições do CAU/MG no Plano de Trabalho do ACT 
a ser firmado entre o CAU/MG e a Sedese/MG. Protocolo SICCAU nº 1135971/2020. Origem: Presidência; 
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre o CAU/MG e a 
ARMVA Vale do Aço. Origem: Geplan; 
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre a proposta de alteração de formulário online de solicitação de apoio 
institucional e a proposta de formulário online de solicitação de apoio financeiro. Deliberação COA-CAU-MG 
204.3.2.2020. Protocolo SICCAU nº 1119716/2020. Origem: COA; 
 
3.5. Apreciação e manifestação sobre o Edital de Credenciamento para os segmentos plano de saúde e 
odontológico. Deliberação COA-CAU-MG 204.3.4.2020. Protocolo SICCAU nº 1135983/2020. Origem: COA; 
 
3.6. Apreciação e manifestação sobre o pedido de reconsideração do indeferimento da solicitação de 
prorrogação do prazo de execução de projeto. Edital nº 003/2020. Deliberação DCD-CAU/MG Nº 126.3.4.2020. 
Interessado: FAU. Origem: Patrocínio; 
 
3.7. Apreciação e aprovação da pauta da 105ª Reunião Plenária, a ser realizada no dia 24 de agosto de 2020. 
Origem: Presidência. 

4. Outros assuntos: 

5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 
O Presidente Danilo Silva Batista deu início à reunião às 09h40, após verificar a existência de quórum e solicitou a 
inclusão na pauta do item “3.6. Apreciação e manifestação sobre o pedido de reconsideração do indeferimento da 

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

ASSESSORIA Marina Lima Secretária do Conselho Diretor 
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solicitação de prorrogação do prazo de execução de projeto. Edital nº 003/2020. Deliberação DCD-CAU/MG Nº 
126.3.4.2020. Interessado: FAU. Origem: Patrocínio”. 
 

2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Do Presidente: 

 
2.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou que os comunicados serão realizados na 
Reunião Plenária. 

  

 

3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 126ª Reunião do Conselho Diretor, 
realizada no dia 04 de agosto de 2020: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a Súmula da 126ª Reunião do 
Conselho Diretor e, não havendo sugestões de ajuste, a colocou em aprovação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a Súmula da 126ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 
04 de agosto de 2020, com 01 (uma) ausência do Vice-Presidente Paulo Henrique Silva 
de Souza. 

 

Item de pauta 
3.2. Apreciação e manifestação sobre a delimitação das atribuições do CAU/MG no 
Plano de Trabalho do ACT a ser firmado entre o CAU/MG e a Sedese/MG. Protocolo 
SICCAU nº 1135971/2020: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.2.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a atualização das delimitações das 
atribuições do CAU/MG no Plano de Trabalho do ACT a ser firmado entre o CAU/MG e a 
Sedese/MG, conforme anteriormente solicitado por este Conselho Diretor (DCD-CAU/MG 
Nº 125.3.5.2020). 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2. Aprovar o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG e a Secretaria de Desenvolvimento 
Social do Estado de Minas Gerais – Sedese/MG com a delimitação das atribuições do 
CAU/MG, no que concerne ao plano de trabalho que constitui ACT entre o CAU/MG e a 
Sedese/MG. 
 
3.2.3. Encaminhar à Gerência Especial de Planejamento Estratégico para as 
providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado 
entre o CAU/MG e a ARMVA Vale do Aço: 

Origem: Geplan 

Desenvolvimento 

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

ser firmado entre a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço 

e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais, que tem como 

objeto o intercâmbio de informação, mútua cooperação técnica e fixação de critérios e 

normas de ação conjuntas entre os partícipes, no sentido de intensificar o relacionamento 

institucional e ampliar o intercâmbio entre CAU/MG e ARMVA, visando o aprimoramento 

do exercício da Arquitetura e Urbanismo no território municipal e o cumprimento da 

legislação profissional vigente, bem como estabelecer mecanismos para a sua realização. 

 

3.3.2. Na oportunidade, sugeriu-se que a Agência convidasse as prefeituras integrantes 

da Região Metropolitana a também integrarem o Termo na condição de partícipes. 
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Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.3. Aprovar o Termo de Cooperação a ser firmado entre o CAU/MG e a ARMVA Vale 
do Aço, sugerindo-se a inclusão do compromisso da Agência de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana do Vale do Aço em solicitar às prefeituras integrantes da RMVA 
que integrem o presente TCT como partícipes.  

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

 

Item de pauta 

3.4. Apreciação e manifestação sobre a proposta de alteração de formulário online 
de solicitação de apoio institucional e a proposta de formulário online de 
solicitação de apoio financeiro. Deliberação COA-CAU-MG 204.3.2.2020. Protocolo 
SICCAU nº 1119716/2020: 

Origem: COA 

Desenvolvimento 

3.4.1. O Presidente Danilo Silva Batista concedeu a palavra ao Coordenador da COA, 
Conselheiro Douglas Paiva Costa e Silva, que apresentou a proposta alterada do 
formulário online “Solicitação de apoio institucional a projetos de terceiros” e a proposta 
do formulário online “Solicitação de apoio financeiro (patrocínio) para projetos de 
terceiros”. 
 
3.4.2. Na oportunidade, os membros do Conselho Diretor realizaram adequações textuais 
em ambos os documentos. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.3. Aprovar o formulário online “Solicitação de apoio institucional a projetos de 
terceiros” (anexo I), com as alterações realizadas nesta oportunidade; 
 
3.4.4. Aprovar o formulário online “Solicitação de apoio financeiro (patrocínio) para 
projetos de terceiros” (anexo II), com as alterações realizadas nesta oportunidade; 
 
3.4.5. Encaminhar à Assessoria de Eventos e Comunicação para as providências 
cabíveis. 

  

Item de pauta 
3.5. Apreciação e manifestação sobre o Edital de Credenciamento para os 
segmentos plano de saúde e odontológico. Deliberação COA-CAU-MG 204.3.4.2020. 
Protocolo SICCAU nº 1135983/2020: 

Origem: COA 

Desenvolvimento 

3.5.1. O Presidente Danilo Silva Batista concedeu a palavra ao Coordenador da COA, 
Conselheiro Douglas Paiva Costa e Silva, que apresentou a proposta de Edital de 
Chamada Pública para Credenciamento de administradora de benefícios de planos de 
assistência à saúde. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. Aprovar o Edital de Chamada Pública para Credenciamento de administradora de 
benefícios de planos de assistência à saúde e de formulário de inscrição disponível em: 
https://forms.gle/T6w8ECCJwxJu5mgM7, com 01 (um) voto contrário do Coordenador 
da CEP-CAU/MG, Conselheiro Ademir Nogueira de Ávila; 
 
3.5.3. Encaminhar à Gerência Técnica e de Fiscalização para que verifique o solicitado 
no item 2 da Deliberação da Comissão de Organização e Administração do CAU-MG 
DCOA-CAU/MG Nº 204.3.4/2020; 
 
3.5.4. Encaminhar à Gerência Administrativa e Financeira para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.6. Apreciação e manifestação sobre o pedido de reconsideração do indeferimento 
da solicitação de prorrogação do prazo de execução de projeto. Edital nº 003/2020. 
Deliberação DCD-CAU/MG Nº 126.3.4.2020. Interessado: FAU: 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.6.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou que a Fundação de Apoio Universitário 
– FAU formulou pedido de reconsideração da decisão do Conselho Diretor que indeferiu 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, nos termos da 
DCD-CAUMG Nº 126.3.4.2020. Nesta oportunidade, solicita a prorrogação do prazo da 
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execução do projeto em 30 (trinta) dias, passando-se para o dia 04 de outubro de 2020. 
 
3.6.2. Analisando-se o novo pedido e, após discussões, o Conselho Diretor considerou a 
excepcionalidade do atual momento, bem como as novas informações de execução 
parcial do projeto, sobretudo: as etapas de execução do mock-up; o refinamento do 
projeto executivo; e a coleta de orçamentos de empresas fornecedoras da parte estrutural 
bem como de automação, após todos os ajustes necessários. 
 
3.6.3. Ressaltou-se, contudo, a necessidade de manutenção do prazo de prestação de 
contas para o dia 04 de dezembro de 2020. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.4. Aprovar a prorrogação do prazo da execução do projeto para o dia 04 de outubro 
de 2020, mantendo-se o prazo de prestação de contas para o dia 04 de dezembro de 
2020, com 01 (um) voto contrário da Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/MG, 
Conselheira Luciana Fonseca Canan; 
 
3.6.5. Encaminhar ao setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.7. Apreciação e aprovação da pauta da 105ª Reunião Plenária, a ser realizada no 
dia 24 de agosto de 2020: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.7.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a pauta da 105ª Reunião Plenária, a 
ser realizada no dia 24 de agosto de 2020. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.7.2. Aprovada a pauta da 105ª Reunião Plenária, a ser realizada no dia 24 de agosto 
de 2020. 

 

4. OUTROS ASSUNTOS:  

 

 

A Coordenadora da CED, Conselheira Cecília Maria Rabelo Geraldo, registrou que a 
Comissão está analisando os procedimentos a serem melhorados das audiências de 
instrução por videoconferência. Disse que as audiências foram tão produtivas que 
entendem que elas deveriam continuar mesmo depois do fim da pandemia, tendo em 
vista o grande comparecimento das partes e testemunhas que, muitas vezes, não podem 
comparecer presencialmente à Sede do CAU/MG em Belo Horizonte. 

 

5. ENCERRAMENTO:  

 
O Presidente do CAU/MG Danilo Silva Batista encerrou a reunião às 11h45min. 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 128ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 01 de setembro de 2020. 

 

Belo Horizonte, 24 de agosto 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 

 

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

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 


