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SÚMULA DA 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 01 de setembro 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 

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 127ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 24 de agosto 
de 2020. Origem: Presidência; 
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre o pedido de remanejamento de rubricas do Plano de Trabalho de projeto 
contemplado pelo Edital nº 003/2020 – ATHIS. Interessado: FAU. Origem: Presidência; 
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o Termo de Convênio a ser firmado entre o CAU/MG e o Sebrae-MG. 
Protocolo SICCAU nº 1089417/2020. Origem: COA; 

4. Outros assuntos: 

5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

 
O Presidente Danilo Silva Batista deu início à reunião às 09h35, após verificar a existência de quórum. 
 

2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Do Presidente: 

 

2.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou que foi finalizado o relatório com a 
proposta do Grupo de Trabalho instituído para a análise do retorno ao trabalho presencial 
no CAU/MG, na Sede e nos Escritórios Descentralizados, que ocorrerá a partir de 19 de 
outubro de 2020, no sistema de rodízio. 

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

ASSESSORIA Marina Lima Secretária do Conselho Diretor 
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2.1.2. Informou que, no último encontro do Fórum de Presidentes, foram discutidas 
questões importantes, como o fundo de contingência aprovado pela CPFi-CAU/MG, tendo 
sido apresentado um parecer jurídico do CAU/MG que demonstrava a irregularidade na 
forma de apresentação de tal fundo, que deveria ter sido instituído por uma resolução e não 
por uma deliberação, além da necessidade de participação de todos os presidentes de 
CAU/UFs. Outro assunto tratado foi a questão da Comissão Temporária de Fiscalização e 
atualização da Resolução nº 22, a fim de dar andamento aos procedimentos de aprovação 
do projeto no CAU/BR. Informou que houve relatos sobre a retomada do trabalho presencial 
nos CAU/UFs. Também tratou sobre a alteração da resolução que trata sobre valores de 
anuidades, formas de pagamentos e parcelamentos das contribuições dos arquitetos e 
urbanistas, tendo o Plenário do CAU/BR aprovado desconto de até 90% para anuidades de 
pessoa jurídica. 
 
2.1.3. Disse, ainda, que o CAU/MG recebeu ofício do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável e Planejamento do Município de Oliveira – COMDESP 
solicitando a indicação de representante. Assim, foi enviado e-mail aos conselheiros e a 
Conselheira Patrícia Rabelo já manifestou interesse. 
 
2.1.4. Informou, ainda, que o Setor de Patrocínio do CAU/BR recebeu um e-mail de um 
contemplado pelo Edital nº 002 – Modalidade Patrimônio Cultural, que questionava se 
haveria prorrogação automática do prazo de execução dos projetos, que está previsto para 
o próximo dia 17/09. Dessa forma, entendeu-se que o interessado deverá encaminhar o 
pedido e a respectiva justificativa o quanto antes, a fim de que seja agendada reunião 
extraordinária para a sua apreciação, uma vez que a próxima reunião do Conselho Diretor 
ocorrerá apenas no dia 21/09, ou seja, depois do prazo inicialmente previsto. 

  

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

 

2.2.1. A Coordenadora da CED, Conselheira Cecília Maria Rabelo Geraldo, falou sobre as 
audiências virtuais realizadas e que a Comissão encaminhou pedido de utilização da 
plataforma Zoom.  
 
2.2.2. Disse, ainda, que o Seminário Nacional, de responsabilidade da CED-CAU/BR 
continua suspenso. 
 
2.2.3. Informou, por fim, os próximos andamentos sobre o projeto de podcasts da 
Comissão. 

   

 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 ainda não teve retorno do CAU/BR sobre a questão do registro de oriundos 
de instituições de EaD. 

  

 2.4. Do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional: 

 

2.4.1. O Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, informou que será 
realizada uma reunião extraordinária na terça-feira. Disse que a CEP-CAU/BR está tratando 
o que é atribuição do arquiteto e o que não é, o que é uma situação complicada na análise 
dos casos concretos, tendo em vista a legislação existente, as diretrizes curriculares etc. 

  

 2.5. Do Coordenador da Comissão de Organização e Administração: 

 
2.5.1. O Coordenador da COA, Conselheiro Douglas Paiva Costa e Silva, informou sobre 
os últimos editais elaborados pela Comissão.  

  

 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 receita retomou o seu crescimento e que a Comissão está trabalhando com um 
cenário de equilíbrio financeiro. Disse, ainda, sobre o III Seminário das Comissões de 
Planejamento e Finanças dos CAU/UFs e BR. 
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3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 127ª Reunião do Conselho Diretor, 
realizada no dia 24 de agosto de 2020: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a Súmula da 127ª Reunião do 
Conselho Diretor e, sem sugestões de ajustes, a colocou em aprovação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a Súmula da 127ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 
24 de agosto de 2020. 

 

Item de pauta 
3.2. Apreciação e manifestação sobre o pedido de remanejamento de rubricas do 
Plano de Trabalho de projeto contemplado pelo Edital nº 003/2020 – ATHIS. 
Interessado: FAU: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.2.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou que o proponente FAU apresentou 
pedido de remanejamento do valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) da rubrica 
de “serviços de terceiros – Pessoa Física” para a rubrica de “Custo Indiretos/Equipe 
encarregada pela execução”, a fim de possibilitar a contratação de bolsistas que já estão 
trabalhando no projeto. 
 
3.2.2. Restou esclarecido que o item 19.7., III, do edital dispõe que poderão ser pagas 
com recursos vinculados ao patrocínio, desde que aprovadas no plano de trabalho, as 
despesas com “bolsistas de iniciação científica”.  
 
3.2.3. Ressaltou-se, ainda, que o Edital não especifica quais são os centros de custos 
exatos para as despesas admitidas e que o Plano de Trabalho alterado encontra-se 
regular. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.4. Aprovar o pedido de remanejamento entre centros de custos do Plano de Trabalho 
do Projeto Equipamento Móvel para Higienização de Mãos em Locais Públicos, da 
Fundação de Apoio Universitário – FAU, contemplado pelo Edital nº 003/2020 – ATHIS. 
 
3.2.5. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação sobre o Termo de Convênio a ser firmado entre o 
CAU/MG e o Sebrae-MG. Protocolo SICCAU nº 1089417/2020: 

Origem: COA 

Desenvolvimento 

3.3.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou o Termo de Convênio a ser firmado 

entre o CAU/MG e o Sebrae-MG. 

 

3.3.2. Na oportunidade, os membros do CD realizaram algumas alterações no texto 

apresentado. 

 

3.3.3. Além disso, o Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, 

apresentou questionamentos acerca da responsabilidade do CAU/MG em arcar com os 

custos de criação da plataforma de landing page. Tratou, sobretudo, se ela estaria 

hospedada no site do CAU/MG ou no site do Sebrae. Debateu-se que, se fosse no site do 

Conselho, haveria as limitações impostas pelo CAU/BR. Por outro lado, se fosse no site 

do Sebrae, ainda assim, o CAU seria responsável por arcar com tais custos. 

 

3.3.4. Assim, o Presidente Danilo Silva Batista sugeriu o agendamento de nova reunião 

com o Sebrae para esclarecimentos de tais pontos, a qual deverá contar com a presença 

do Assessor de Comunicação do CAU/MG, Guilherme Jabour. 

 

3.3.5. Ademais, sugeriu-se que a Geplan verifique junto aos outros CAU/UFs que 

formalizaram este acordo como foi tratada esta questão de landing page. 
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Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.6. Item retirado de pauta e encaminhado à Geplan para esclarecimentos / alterações 
junto ao Sebrae. 

  

4. OUTROS ASSUNTOS:  

 

 

A Coordenadora da CED-CAU/MG, Conselheira Cecília Maria Rabelo Geraldo, informou 
que a Coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Metodista 
Granbery/Juiz de Fora enviou e-mail ao Presidente Danilo Batista em que solicita a 
indicação de algum representante do CAU para realizar uma palestra online sobre a 
temática de ética na profissão de Arquitetura Urbanismo. Na oportunidade, foi ressaltada 
a necessidade de verificação das questões jurídicas de participação de conselheiros em 
eventos, tendo em vista o período eleitoral e as vedações previstas no regulamento. 

 

5. ENCERRAMENTO:  

 
O Presidente do CAU/MG Danilo Silva Batista encerrou a reunião às 11h15min. 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 130ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 21 de setembro de 2020. 

 

Belo Horizonte, 01 de setembro 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 


