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SÚMULA DA 129ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 11 de setembro de 2020 HORÁRIO 09h30 às 11h30 

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 

Iracema Generoso de Abreu Bhering Coordenadora da CEF-CAU/MG 

Douglas Paiva Costa e Silva 

 

 

 

Coordenador da COA-CAU/MG 

 

PAUTA DA REUNIÃO  

 

1. Verificação do quórum: 

  

2. 
Comunicados: 

2.1. Da Presidência. 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de prorrogação de prazo para a execução de projeto. Edital 
nº 002/2019 – Modalidade Patrimônio Cultural. Interessado: Prefeitura Municipal de Uberlândia - “Projeto de 
Patrimônio Cultural: Que Bicho é Esse?”. Origem: Presidência; 
 
3.2. Apreciação e manifestação sobre a justificativa da impossibilidade de abertura de Conta Corrente exclusiva 
para o projeto e do não encaminhamento do Termo de abertura dentro do prazo previsto no edital. “Termo de 
Abertura da Conta Corrente de uso exclusivo para a gestão do projeto”. Edital nº 004/2020 – Modalidade 
ATHIS. Interessado: “Um Teto Para o Meu País – BRASIL”. Origem: Presidência;  
 
3.3. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de prorrogação de prazo para a execução de projeto. Edital 
nº 002/2019 – Modalidade Patrimônio Cultural. Interessado: Equipe B Arquitetura, Design e Multimídia - “BH 
tem estilo: leituras da cidade a partir de seu patrimônio edificado”. Origem: Presidência; 
 
3.4. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de prorrogação de prazo para a execução de projeto. Edital 
nº 002/2019 – Modalidade Patrimônio Cultural. Interessado: Vilmar Pereira de Souza - “12º Fórum Mestres e 
Conselheiros: Agentes Multiplicadores do Patrimônio”. 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. 
 

2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Do Presidente: 

 2.1.1. Não houve. 

  

 

3. ORDEM DO DIA:  

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

ASSESSORIA Marina Lima Secretária do Conselho Diretor 
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Item de pauta 

3.1. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de prorrogação de prazo para a 
execução de projeto. Edital nº 002/2019 – Modalidade Patrimônio Cultural. 
Interessado: Prefeitura Municipal de Uberlândia - “Projeto de Patrimônio Cultural: 
Que Bicho é Esse?”: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista concedeu a palavra à Assessora de Eventos 
Flávia Possato, que prestou esclarecimentos sobre o andamento dos projetos 
contemplados pelos Editais de Patrocínio em andamento no CAU/MG, sobretudo o Edital 
de Chamada Pública de Apoio Institucional nº 002/2019 – modalidade Patrocínio de 
Patrimônio Cultural e o Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional nº 004/2020 – 
Modalidade ATHIS, que serão apreciados nesta reunião; 
 
3.1.2. Disse, assim, que a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG nº 
119.3.2.2020, de 13 de abril de 2020, aprovou a prorrogação de execução dos projetos 
contemplados por tal edital pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do dia 17 de junho 
de 2020, além de registrar que eventual nova prorrogação poderia ser apreciada por este 
Conselho Diretor em momento oportuno; 
 
3.1.3. Ressaltou-se, dessa forma, que o prazo para a execução dos referidos projetos se 
encerraria em 15 de setembro de 2020; 
 
3.1.4. Informou, portanto, o recebimento de pedido da Prefeitura Municipal de Uberlândia, 
responsável pelo projeto “Que Bicho é esse?”, que solicitou a dilação do prazo para 
encerramento processo para o dia 31 de dezembro de 2020, bem como a consequente 
prestação de contas para o dia 30 de janeiro de 2021; do pedido da Equipe B Arquitetura, 
Design e Multimídia, responsável pelo projeto “BH tem estilo”, que solicitou a prorrogação 
do prazo de execução por 180 (cento e oitenta) dias; e do pedido de Vilmar Pereira de 
Souza, responsável pelo projeto “12º Fórum Mestres e Conselheiros: Agentes 
Multiplicadores do Patrimônio”, que solicitou a prorrogação da sua execução, para que 
ocorra entre os dias 02 e 04 de dezembro de 2020, na modalidade online, a fim de 
preservar a saúde dos participantes e de possibilitar a maior participação de importantes 
convidados e de um maior número de agentes do patrimônio; 
 
3.1.5. Quanto ao pedido da Prefeitura Municipal de Uberlândia, discutiu-se acerca dos 
procedimentos do processo de dispensa de licitação para a impressão de cartilha, que já 
deve estar pronta em arquivo digital, mas se entendeu pela necessidade de se concluir a 
prestação de contas ainda nesta gestão; 
 
3.1.6. Quanto ao pedido da Equipe B Arquitetura, tratou-se sobre a questão de reabertura 
de espaços públicos, os quais ainda estão fechados por decreto da Prefeitura Municipal, 
sem qualquer previsão de retomada. 
 
3.1.7. Quanto ao pedido de Vilmar Pereira de Souza, ressaltou-se que o evento será 
realizado em formato virtual, mas que a documentação poderá ficar ponta no prazo hábil 
da prestação de contas. 
 
3.1.8. Na oportunidade, os membros do Conselho Diretor ressaltaram a necessidade de 
aprovar o mesmo prazo de prorrogação da execução dos projetos a todos os 
contemplados. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.9. Aprovar a prorrogação do prazo de execução de todos os projetos contemplados 
pelo Edital de Patrocínio nº 002/2019 – Modalidade Patrimônio Cultural, por 60 (sessenta) 
dias, a contar de 15 de setembro de 2020: 14 de novembro de 2020; 
 
3.1.10. Aprovar a prorrogação do prazo de prestação de contas por 30 (trinta) dias a 
partir de 14 de novembro de 2020: 14 de dezembro de 2020; 
 
3.1.11. Aprovar que o projeto “12º Fórum Mestres e Conselheiros: Agentes 
Multiplicadores do Patrimônio” seja realizado entre os dias 02 e 04 de dezembro de 2020, 
na modalidade online, desde que seja observado o prazo de prestação de contas 
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supramencionado, qual seja, 14 de dezembro de 2020; 
 
3.1.12. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 

3.2. Apreciação e manifestação sobre a justificativa da impossibilidade de abertura 
de Conta Corrente exclusiva para o projeto e do não encaminhamento do Termo de 
abertura dentro do prazo previsto no edital. “Termo de Abertura da Conta Corrente 
de uso exclusivo para a gestão do projeto”. Edital nº 004/2020 – Modalidade ATHIS. 
Interessado: “Um Teto Para o Meu País – BRASIL”: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.2.1. O Presidente Danilo Silva Batista concedeu a palavra à Assessora de Eventos 
Flávia Possato, que informou que o prazo para envio do Termo de Abertura da Conta 
Corrente para efetuar o repasse do recurso do edital estava previsto para o dia 06 de 
agosto de 2020. Ressaltou, assim, que o proponente “Um teto para o meu país” não o 
apresentou no momento pertinente. Assim, após contato do Setor de Patrocínio, o 
proponente apresentou justificativa de que o Banco Itaú não estava realizando novas 
aberturas de conta em virtude da pandemia de Covid-19, motivo pelo qual solicitou a 
utilização de uma conta já existente na Caixa Econômica Federal, inativa e com saldo 
zerado para receber o recurso; 
 
3.2.2. Esclareceu-se a necessidade de que o proponente apresente Termo de 
Compromisso que: (i) determine a sua utilização exclusiva para a gestão do recurso de 
patrocínio do CAU/MG; (ii) ateste a sua responsabilidade exclusiva por eventuais créditos 
e/ou débitos estranhos nela realizados; e (iii) ressalte que, na prestação de contas, deverá 
ser encaminhado, além do extrato de toda a movimentação, o Termo de Encerramento da 
Conta Bancária; 
 
 
3.2.3. Além disso, também apresentou novo cronograma de atividades, tendo em visto 
que o repasse ainda não foi efetuado; 
 
3.2.4. Os membros do Conselho Diretor registraram na oportunidade a excepcionalidade 
da situação em virtude da pandemia de Covid-19, motivo pelo qual seria possível se 
relativizar tais exigências. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.5. Aprovar que o repasse do recurso de patrocínio seja realizado na conta corrente 
posteriormente apresentada pelo interessado, mediante assinatura de Termo de 
Compromisso que: (i) determine a sua utilização exclusiva para a gestão do recurso de 
patrocínio do CAU/MG; (ii) ateste a sua responsabilidade exclusiva por eventuais créditos 
e/ou débitos estranhos nela realizados; e (iii) ressalte que, na prestação de contas, deverá 
ser encaminhado, além do extrato de toda a movimentação, o Termo de Encerramento da 
Conta Bancária; 
 
3.2.6. Aprovar o novo cronograma de atividades apresentado, com a prorrogação do 
prazo de execução do projeto de 22 de outubro de 2020 para 25 de outubro de 2020, 
mantendo-se, contudo, o prazo de prestação de contas estabelecido no edital, qual seja, 
20 de janeiro de 2021; 
 
3.2.7. Encaminhar à Gerência Jurídica para a elaboração do referido documento e, após, 
ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 

3.3. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de prorrogação de prazo para a 
execução de projeto. Edital nº 002/2019 – Modalidade Patrimônio Cultural. 
Interessado: Equipe B Arquitetura, Design e Multimídia - “BH tem estilo: leituras da 
cidade a partir de seu patrimônio edificado”: 

Origem: Presidência 

 Ver item 3.1. 

 

Item de pauta 3.4. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de prorrogação de prazo para a 
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execução de projeto. Edital nº 002/2019 – Modalidade Patrimônio Cultural. 
Interessado: Vilmar Pereira de Souza - “12º Fórum Mestres e Conselheiros: Agentes 
Multiplicadores do Patrimônio”: 

Origem: Presidência 

 Ver item 3.1. 

  

4. OUTROS ASSUNTOS:  

 

 Não houve. 

 

5. ENCERRAMENTO:  

 
O Presidente do CAU/MG Danilo Silva Batista encerrou a reunião às 11h00min. 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, 11 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 

 

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

Iracema Generoso de Abreu Bhering  

Coordenadora da CEF-CAU/MG 


