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SÚMULA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

DATA 19 de outubro 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 

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

Ademir Nogueira Ávila Coordenador da CEP-CAU/MG 

Douglas Paiva Costa e Silva Coordenador da COA-CAU/MG 

Rosilene Guedes Souza Coordenadora Adjunta da CPFi-CAU/MG 

 

 

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

ASSESSORIA Marina Lima Secretária do Conselho Diretor 

 

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 131ª Reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 06 de outubro 

de 2020. Origem: Presidência; 

 

3.2. Apreciação e manifestação sobre os encaminhamentos da reunião realizada entre a equipe do CAU/MG e 

representantes do CBMMG. Origem: Presidência; 

 

3.3. Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional. Projeto: Bom Despacho 300 anos. 

Interessado: Fernando Humberto de Resende. Protocolo SICCAU nº 1182038/2020. Origem: Patrocínio; 

 

3.4. Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional. Projeto: Pandebuilding. Interessado: 

Molegolar. Protocolo SICCAU nº 1182081/2020. Origem: Patrocínio; 

 

3.5. Apreciação e manifestação sobre a Nota Técnica Convênio SEBRAE. Origem: Geplan; 

 

3.6. Apreciação e manifestação sobre novo pedido de prorrogação de prazo de execução de projeto. Edital nº 

002/2019 – Patrimônio Cultural. Interessado: Prefeitura Municipal de Uberlândia. Origem: Patrocínio; 

 

3.7. Apreciação e manifestação sobre pedido de prorrogação de prazo de execução de projeto. Edital nº 

004/2020 – ATHIS. Interessado: IEDS. Origem: Patrocínio; 

 

3.8. Apreciação e manifestação sobre o pedido de impugnação do Edital nº 03/2020 de Chamada Pública para 

Credenciamento de Administradora de Benefícios de Planos de Assistência à Saúde. Interessada: Elo 

Administradora de Benefícios. Origem: Presidência; 
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3.9. Apreciação e manifestação sobre a atualização do andamento das ações que possuem o Conselho Diretor 

como unidade responsável no Plano de Ação 2019-2020 do CAU/MG. 6ª Revisão. Memorando Geplan nº 

03/2020. Protocolo SICCAU nº 1180874/2020. Origem: Geplan; 

 

3.10. Apreciação e manifestação sobre pedido de prorrogação de prazo de execução de projeto. Edital nº 

004/2020 – ATHIS. Interessadas: Arquitetas Nômades. Origem: Patrocínio; 

 

3.11. Apreciação e aprovação da pauta da 107ª Reunião Plenária Ordinária. Origem: Presidência. 

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. Ato contínuo, 

solicitou a inclusão do item de pauta “Apreciação e manifestação sobre pedido de prorrogação de prazo de execução de 

projeto. Edital nº 004/2020 – ATHIS. Interessadas: Arquitetas Nômades. Origem: Patrocínio.”. 

 

2. COMUNICADOS: 

 

 2.1. Do Presidente: 

 
2.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou que os comunicados serão 

realizados na 107ª Reunião Plenária. 

 

3. ORDEM DO DIA: 

 

Item de pauta 
3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 131ª Reunião do Conselho Diretor, 

realizada no dia 06 de outubro de 2020: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a Súmula da 131ª Reunião do 

Conselho Diretor e, sem sugestões de ajustes, a colocou em aprovação. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.1.2. Aprovar a Súmula da 131ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada no dia 

06 de outubro de 2020, com 01 (uma) ausência do Coordenador da COA-CAU/MG, 

Douglas Paiva Costa e Silva. 

 

Item de pauta 
3.2. Apreciação e manifestação sobre os encaminhamentos da reunião realizada 

entre a equipe do CAU/MG e representantes do CBMMG: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.2.1. O Presidente Danilo Silva Batista concedeu a palavra ao Vice-Presidente Paulo 

Henrique Silva de Souza, que apresentou relato sobre a reunião realizada com os 

representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. 

 

3.2.2. O Vice-Presidente Paulo Henrique Silva de Souza informou que o CBMMG 

apresentou a sua visão sobre alguns dos pontos levantados sobre os normativos tratados, 

sobretudo questões de nomenclatura técnica adotada em todos os Corpos de Bombeiros 

do País. Além disso, também será elaborada uma cartilha para direcionamento da 

aplicação de tais regramentos. Ressaltou, por fim, que houve uma consulta pública antes 

da publicação dos normativos, que seria o momento ideal para realizar tais sugestões. 

 

3.2.3. Na oportunidade, o Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, 

questionou se foi tratada na reunião a questão da análise de projetos ser feita por leigos 

no CBMMG, tendo o Vice-Presidente Paulo Henrique Silva de Souza esclarecido que isso 

já foi tratado e que o analista é um técnico, mas que assina é um oficial, que tem 

equivalência de engenheiro. 
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Encaminhamento e 

Deliberação 

3.2.3. Não aprovar a adesão do CAU/MG à carta das entidades sobre o Decreto Estadual 

nº 47.998, de 01 de julho de 2020. 

 

3.2.4. Encaminhar ao CEAU para conhecimento. 

 

Item de pauta 

3.3. Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional. Projeto: Bom 

Despacho 300 anos. Interessado: Fernando Humberto de Resende. Protocolo 

SICCAU nº 1182038/2020: 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.3.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou o pedido de apoio institucional ao 

projeto: Bom Despacho 300 anos, do interessado Fernando Humberto de Resende. Na 

oportunidade, a Assessora de Eventos Flávia Possato apresentou esclarecimentos sobre 

o escopo do projeto. 

 

3.3.2. Ressaltou-se, ainda, a necessidade de se fazer constar na deliberação que o 

CAU/MG não se responsabiliza pelo conteúdo veiculado no projeto, de forma que o apoio 

poderá ser suspenso a qualquer momento, caso verificada qualquer incompatibilidade 

com os princípios institucionais desta autarquia federal. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.3.3. Aprovar o pedido de apoio institucional ao Projeto: Bom Despacho 300 anos. 

 

3.3.4. Encaminhar ao Setor de Patrocínio e Assessoria de Comunicação para as 

providências cabíveis. 

  

Item de pauta 
3.4. Apreciação e manifestação sobre pedido de apoio institucional. Projeto: 

Pandebuilding. Interessado: Molegolar. Protocolo SICCAU nº 1182081/2020: 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.4.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou o pedido de apoio institucional ao 

projeto Pandebuilding, do interessado Molegolar. Na oportunidade, a Assessora de 

Eventos Flávia Possato apresentou esclarecimentos sobre o escopo do projeto. 

 

3.4.2. Ressaltou-se, mais uma vez, a necessidade de se fazer constar na deliberação que 

o CAU/MG não se responsabiliza pelo conteúdo veiculado no projeto, de forma que o 

apoio poderá ser suspenso a qualquer momento, caso verificada qualquer 

incompatibilidade com os princípios institucionais desta autarquia federal. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.4.3. Aprovar o pedido de apoio institucional ao Projeto Pandebuilding. 

 

3.4.4. Encaminhar ao Setor de Patrocínio e Assessoria de Comunicação para as 

providências cabíveis. 

 

Item de pauta 3.5. Apreciação e manifestação sobre a Nota Técnica Convênio SEBRAE: 

Origem: GEPLAN 

Desenvolvimento 

3.5.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a nova minuta do Termo do 

Convênio a ser celebrado do o Sebrae, com a retirada do item “landing page”. A Gerente 

Especial de Planejamento e Gestão Estratégico Rita Gomes Lopes esclareceu também 

que a divulgação dos serviços será feita através dos canais de comunicação oficiais do 

CAU/MG, dentro das possibilidades apontadas pela Assessoria de Comunicação do 

CAU/MG, sendo que toda a gestão das inscrições e pagamentos dos 

profissionais/empresas de Arquitetura e Urbanismo estará sob responsabilidade do 

Sebrae/MG. 
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Encaminhamento e 

Deliberação 

3.5.2. Aprovar a nova minuta do Termo enviada pelo Sebrae, com a retirada do item 

“landing page” (em anexo); 

 

3.5.3. Encaminhar à Gerência Especial de Planejamento e Gestão Estratégica para as 

providências cabíveis. 

 

Item de pauta 

3.6. Apreciação e manifestação sobre novo pedido de prorrogação de prazo de 

execução de projeto. Edital nº 002/2019 – Patrimônio Cultural. Interessado: 

Prefeitura Municipal de Uberlândia: 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.6.1. O Presidente Danilo Silva Batista concedeu a palavra à Assessora de Eventos 

Flávia Possato, que esclareceu que a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 

129.3.1.2020, de 11 de setembro de 2020, aprovou 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, com 

prazo para 14 de novembro de 2020. 

 

3.6.2. Ato contínuo, a Assessora de Eventos Flávia Possato informou que a referida 

prorrogação não atenderia às necessidades da Prefeitura Municipal de Uberlândia para a 

impressão das cartilhas do seu projeto, a qual apresentou pedido para que a data para a 

execução do projeto fosse postergada para 31 de dezembro de 2020 e a prestação de 

contas para o dia 30 de janeiro de 2021. 

 

3.6.3. Na oportunidade, entendeu-se que os projetos contemplados pelo Edital nº 

002/2019 – Modalidade Patrimônio Cultural – deverão ser executados em sua totalidade 

no exercício do ano corrente, não cabendo mais recursos em relação à prorrogação do 

prazo por essa instância. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.6.4. Aprovar a prorrogação do prazo de execução dos projetos contemplados pelo 

Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional nº 002/2019 – modalidade Patrocínio 

de Patrimônio Cultural para 14 de dezembro de 2020 e a prestação de contas para 24 

de dezembro de 2020. 

 

3.6.5. Encaminhar à Assessoria de Eventos para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.7. Apreciação e manifestação sobre pedido de prorrogação de prazo de execução 

de projeto. Edital nº 004/2020 – ATHIS. Interessado: IEDS: 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.7.1. A Assessora de Eventos Flávia Possato informou que o prazo para a execução dos 

projetos contemplados pelo Edital nº 004/2020 – Patrimônio Cultural – se encerra em 22 

de outubro de 2020. 

 

3.7.2. Acusou, assim, o recebimento de pedido de prorrogação de prazo de execução do 

projeto “AQUABOX - Um banho de solidariedade”, proponente IEDS – Instituto de 

Estudos do Desenvolvimento Sustentável, para dezembro de 2020 a maio de 2021. 

 

3.7.3. Disse, ainda, que eles também solicitam a alteração do Plano de Trabalho 

inicialmente apresentado, a fim de contemplar mais uma reforma com o saldo 

remanescente. 
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Encaminhamento e 

Deliberação 

3.7.4. Aprovar a alteração da data de lançamento do projeto “AQUABOX - Um banho de 

solidariedade”, para 20 de dezembro de 2020, a sua permanência mínima até 31 de 

maio de 2021 e a prestação de contas até 30 de junho de 2021. 

 

3.7.5. Aprovar a alteração do local/endereço da instalação do container do projeto 

“AQUABOX - Um banho de solidariedade”, conforme as especificações do projeto 

arquitetônico apresentado. 

 

3.7.6. Encaminhar à Assessoria de Eventos (Patrocínio) para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 

3.8. Apreciação e manifestação sobre o pedido de impugnação do Edital nº 03/2020 

de Chamada Pública para Credenciamento de Administradora de Benefícios de 

Planos de Assistência à Saúde. Interessada: Elo Administradora de Benefícios: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.8.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou que houve um pedido de impugnação 

ao Edital nº 03/2020 – Chamada Pública para Credenciamento de Administradora de 

Benefícios de Planos de Assistência à Saúde –, apresentado pela Elo Administradora de 

Benefícios. 

 

3.8.2. O Coordenador da COA, Conselheiro Douglas Paiva Costa e Silva, apresentou o 

seu relatório, em que se manifesta pela retificação do Edital, para que permita a 

participação de pequenos administradores de Convênio e suas propostas que tenham 

apenas Planos Odontológicos. 

 

3.8.3. Na oportunidade, o Gerente Jurídico Guilherme Alves disse que, de fato, o Edital 

não permite proposta que contenha exclusivamente plano odontológico e que o artigo 3º, 

caput, da Lei nº 8.666/93, estabelece que a licitação se destina a garantir, entre outros, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração, além do §1º do artigo citado, 

que veda que a administração a restrinja ou frustre o caráter competitivo das licitações. 

 

3.8.4. Entendeu-se, assim, pela vantajosidade para o CAU/MG da ampliação do rol de 

participantes no Credenciamento com a possibilidade de apresentação de propostas que 

contenham apenas planos odontológicos. 

 

3.8.5. O Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, absteve-se de votar 

a matéria. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.8.5. Conhecer, preliminarmente, da impugnação apresentada e, no mérito, julgá-la 

procedente, para retificar o Edital de Chamamento Público nº 003/2020, permitindo-se a 

apresentação de propostas de plano de saúde independentes, seja médico-hospitalar, 

seja odontológico. 

 

3.8.6. Encaminhar à Gerência Jurídica e à Gerência Administrativa e Financeira para as 

providências cabíveis. 

 

Item de pauta 

3.9. Apreciação e manifestação sobre a atualização do andamento das ações que 

possuem o Conselho Diretor como unidade responsável no Plano de Ação 2019-

2020 do CAU/MG. 6ª Revisão. Memorando Geplan nº 03/2020. Protocolo SICCAU nº 

1180874/2020: 

Origem: GEPLAN 

Desenvolvimento 

3.9.1. O Presidente Danilo Silva Batista concedeu a palavra à Gerente Especial de 

Planejamento e Gestão Estratégico Rita Gomes Lopes que, por sua vez, esclareceu a 

necessidade de revisão das ações que constam o Conselho Diretor como unidade 

responsável pela sua execução, que será apresentada na 108ª Reunião Plenária, tendo 
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os membros do Conselho Diretor realizado a atualização do status das suas ações nesta 

oportunidade. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.9.2. Aprovar a revisão das ações que constam o Conselho Diretor como unidade 

responsável pela sua execução. 

 

3.9.3. Encaminhar à Gerência Especial de Planejamento e Gestão Estratégica para as 

providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.10. Apreciação e manifestação sobre pedido de prorrogação de prazo de 

execução de projeto. Edital nº 004/2020 – ATHIS. Interessadas: Arquitetas Nômades: 

Origem: Patrocínio 

Desenvolvimento 

3.10.1. A Assessora de Eventos Flávia Possato informou que o prazo para a execução 

dos projetos contemplados pelo Edital nº 004/2020 – ATHIS – se encerra em 22 de 

outubro de 2020. 

 

3.10.2. Informou, assim, o recebimento de pedido de alteração do plano de trabalho e 

prorrogação de prazo de execução do projeto Reformas “Subsidiadas”, da proponente 

ARQN Reformas Populares, para (i) alterar o Plano de Trabalho incluindo mais 01 (uma) 

reforma e mudança da modalidade do item “orientação para domicílios” previsto 

inicialmente por meio de panfletagens para atendimentos direcionados presenciais (e-mail 

08.10); (ii) utilizar saldo remanescente para a reforma; (iii) ampliar a data da execução do 

projeto em 3 semanas. De 22 de outubro para 05 de novembro; e (iv) alterar o prazo do 

item de contrapartida para realização da publicação com artigos de negócios e iniciativas 

de impacto social em habitação em Minas Gerais. De 22 de outubro para 20 de 

dezembro. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.10.3. Aprovar a prorrogação do prazo de execução dos projetos contemplados pelo 

Edital nº 004/2020 – modalidade ATHIS, até 20 de dezembro de 2020, mantendo-se a 

prestação de contas para o dia 20 de janeiro de 2021. 

 

3.10.4. Aprovar as alterações no Plano de Trabalho do projeto Reformas “Subsidiadas”, 

apresentadas pela proponente ARQN Reformas Populares. 

 

3.10.5. Encaminhar à Assessoria de Eventos (Patrocínio) para as providências 

cabíveis. 

 

Item de pauta 3.11. Apreciação e aprovação da pauta da 107ª Reunião Plenária Ordinária: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.11.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a pauta da 107ª Reunião Plenária 

Ordinária e solicitou a retirada de pauta do item “6.4. Proposta de Deliberação Plenária 

que aprecia e decide sobre a atualização do andamento das ações que possuem o 

Plenário como unidade responsável no Plano de Ação 2019-2020 do CAU/MG. 6ª 

Revisão. Memorando Geplan nº 03/2020. Protocolo SICCAU nº 1180878/2020. Origem: 

Geplan;”, tendo em vista que todas as ações de responsabilidade do Plenário do CAU/MG 

são ações dependentes de outras. Por sua vez, o Coordenador da CEP, Conselheiro 

Ademir Nogueira Ávila, solicitou a retirada de pauta do item “6.3. Proposta de 

Deliberação Plenária que aprecia e decide sobre o recurso no auto de infração nº 

1000056983. Protocolo SICCAU nº 734632/2018. Interessado: Fabiano Marques 

Edificações. Conselheiro Relator: Paulo Henrique Silva de Souza. Origem: CEP;”, tendo 

em vista que a documentação não foi encaminhada. 

Encaminhamento e 

Deliberação 
3.11.2. Aprovar a pauta da 107ª Reunião Plenária Ordinária, após alterações. 

 

4. OUTROS ASSUNTOS: 
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4.1. A Coordenadora da CED-CAU/MG, Conselheira Cecília Maria Rabelo Geraldo, 

informou que um profissional de Cataguases irá formalizar o envio de uma carta aberta 

aos candidatos desta eleição para apreciação do CAU/MG e eventual apoio desta 

autarquia. 

 

5. ENCERRAMENTO: 

 

O Presidente do CAU/MG Danilo Silva Batista encerrou a reunião às 12h00min. 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 133ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 04 de novembro de 2020, 

com 01 (uma) abstenção da Coordenadora Adjunta da CEF, Conselheira Luciana Fonseca Canan. 

 

Belo Horizonte, 19 de outubro 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 

 

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

Ademir Nogueira Ávila 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 

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

Rosilene Guedes Souza 

Coordenadora Adjunta da CPFi-CAU/MG 


