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SÚMULA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES DE 

ARQUITETOS E URBANISTAS – CEAU-CAU/MG 

 

DATA 06 de julho de 2020 HORÁRIO 09h45 às 11h45 

LOCAL Videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

Danilo Silva Batista Presidente do CAU/MG 

Ademir Nogueira Ávila Coordenador da CEP-CAU/MG 

Iracema Generoso de Abreu Bhering Coordenadora CEF-CAU/MG 

Fernanda Basques Moura Quintão Presidente da AsBEA/MG 

Antônio Henrique Villela Secretário do IAB-MG 

  

 

ASSESSORIA 
Anna Maria Louzada Drummond Nogueira Gerente-Geral do CAU-MG 

Adriana Valadares Santos  Secretária Executiva 

 

PAUTA DA REUNIÃO  

 

1. Verificação do quórum:  

 

2. Comunicados: 

 

2.1. Presidência; 
2.2. Comissão de Ensino e Formação; 
2.3. Comissão de Exercício Profissional; 
2.4. AsBEA/MG; 
2.5. IAB – Departamento Minas Gerais; 
2.6. SINARQ/MG. 

 

3. Ordem do dia: 

   
3.1. Aprovação da súmula da 44ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 05 de maio de 2020. Origem: 
Presidência; 
 
3.2. Apreciação sobre a ausência de retorno da PBH sobre os prazos praticados nos processos de aprovação de projetos. 
Protocolo nº SICCAU: 948852/2019. Origem: Presidência; 
 
3.3. Apreciação sobre o pedido do MPMG – possibilidade de estimativa de valor de honorários para elaboração de projeto 
arquitetônico. Origem: Presidência; 
 
3.4. Apreciação do plano de ação da CEMIG, resultante do TCT firmado com aquela instituição 
 
3.5. Apreciação sobre a revisão do calendário do CEAU-CAU/MG de 2020. Origem: Presidência; 

 
 

 

 

5. Outros assuntos: 

  

6. Encerramento. 

  

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM  

 
O Presidente Danilo Silva Batista deu início à reunião às 09h45, após verificar a existência de quórum. 
 

2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Presidência: 

 

 

2.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou que o efetivo do CAU/MG continua trabalhando em 

home office, mas que existe um grupo de trabalho imbuído para proporcionar o retorno às atividades 

presenciais, previstas para ocorrer em três de agosto do ano corrente. Salientou, contudo, que 

dependerá do desenrolar da pandemia e que estão acompanhando as ações do Estado de Minas 
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Gerais e dos municípios onde o CAU/MG possui escritórios, para uma definição de retorno mais 

assertiva. Falou sobre a questão do contingenciamento, explicando que tudo está dentro do previsto. 

Disse que há determinação nacional sobre o contingenciamento e que qualquer alteração sobre este 

tema virá do CAU/BR. Sobre as atividades do Conselho, informou que as fiscalizações e o 

atendimento continuam ocorrendo de forma remota. Comentou sobre a revisão do calendário de 

eventos anual, porque quando este foi aprovado, em fevereiro, os eventos seriam presenciais, mas 

que, devido a pandemia, serão realizados de forma remota. 

 2.2. Comissão de Ensino e Formação:  

 

 

2.2.1. A Coordenadora da CEF, Conselheira Iracema Generoso de Abreu Bhering, informou que a 

Comissão está realizando as ações habituais, de maneira remota. Comentou sobre a questão da 

premiação dos estudantes, evento que, possivelmente, ocorrerá do final do ano. Disse, também que 

os membros estão discutindo como ocorrerá os seminários dos coordenadores de curso no final do 

ano.   

 

 2.3. Comissão de Exercício Profissional: 

 

 

2.3.1. O Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, disse que a Comissão está 

realizando as atividades rotineiras. Informou que será realizada reunião extraordinária para tratamento 

das questões referentes à Cartilha. Falou sobre a capacitação com o CAU/RS referente aos 

procedimentos de fiscalização, no que se refere ao julgamento dos conselheiros, que irá ocorrer em 

breve.  

 2.4. ASBEA/MG: 

 

 

2.4.1. A Presidente da AsBEA-MG, Fernanda Basques Moura Quintão, informou que estão 

articulando, junto ao Ministério da Economia, a viabilização de alguns pleitos para a categoria e que, 

no município de Belo Horizonte, participam, em ação conjunta com a Câmara de Vereadores, de um 

grupo propositivo que trata da retomada do setor de arquitetura. Disse que foi sugerido que este grupo 

fosse mantido de maneira permanente para que as questões referentes à cidade de Belo Horizonte e 

à arquitetura e urbanismo tenham embasamento técnico. Disse que a prefeitura está com uma série 

de procedimentos de simplificação e gostaria de consultar o CAU sobre a questão das atribuições. 

Sobre esta questão informou que, por exemplo, o arquiteto paisagista não está incluído como 

profissional habilitado a proceder a identificação de árvores, elaborando laudo para questões de 

supressão ou corte destas. Disse que a Prefeitura apenas contempla os biólogos e os engenheiros 

florestais como profissionais capacitados para tanto. A conselheira Iracema Generoso de Abreu 

Bhering disse que a questão passa, realmente, pela atribuição profissional. Salientou, contudo, que a 

identificação de espécimes arbóreos é atribuição daqueles profissionais e não dos arquitetos e 

urbanistas. O Presidente Danilo Silva Batista, solicitou que a demanda fosse encaminhada por e-

mail, para que se consiga encaminhar a questão ao CAU/BR. A Presidente da AsBEA-MG, Fernanda 

Basques Moura Quintão, informou que haverá o lançamento da Cartilha do Plano Diretor de modo 

virtual. Disse que estavam aguardando mudança no cenário, mas em função do andamento da 

COVID, não haverá evento presencial.  

 

 2.5. IAB – Departamento Minas Gerais: 

 

2.5.1. O Secretário do IAB-MG, Henrique Villela, disse que a reunião para tratar de assuntos 

referentes à educação foi adiada, pelo fato de não ter havido tempo hábil para o estudo do 

documento, no momento, não há outros relatos.  

 

 
3. ORDEM DO DIA 

 

Item de pauta 
3.1. Aprovação da súmula da 44ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 05 de maio 
de 2020: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento: 
3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a Súmula da 44ª Reunião Ordinária do CEAU-
CAU/MG, e, não havendo ajustes e sugestões, colocou-a em aprovação.  
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Encaminhamento e 
Proposta 

3.1.2. Aprovar a súmula da 44ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 05 de maio de 
2020. 

  

Item de pauta 
3.2. Apreciação sobre a ausência de retorno da PBH sobre os prazos praticados nos processos 
de aprovação de projetos. Protocolo nº SICCAU: 948852/2019.  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento: 

3.2.1. O Presidente Danilo Silva Batista comentou sobre o ofício enviado à Prefeitura de Belo Horizonte 
solicitando uma agenda para tratar sobre falhas nos procedimentos para aprovação de projetos 
arquitetônicos, ocasionando demora na aprovação, contudo, não obteve retorno.  Nesse sentido, os 
presentes relataram sobre a simplificação dos processos, com isso, a redução dos prazos para 
aprovação dos projetos. 
 

Encaminhamento e 
Proposta  

3.2.2. Item solucionado com melhor adequação do sistema e prazos. Retirar de pauta. 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação sobre o pedido do MPMG – possibilidade de estimativa de valor de honorários 
para elaboração de projeto arquitetônico. 

Origem:  Presidência 

 

3.3.1.  O Presidente Danilo Silva Batista informou que recebeu um e-mail do MPMG solicitando apoio 
para esclarecimentos sobre à metodologia utilizada para o cálculo de projeto por arquitetos no 
desenvolvimento de suas funções. Disse que, poderiam utilizar as Tabelas de Honorários do CAU, mas 
que esta é referencial e não oficial.  
3.3.2. O Conselheiro Ademir Nogueira de Ávila fez saber que o CAU poderia enviar as Tabelas de 
Honorário, mesmo estas sendo objeto referencial, inclusive, porque, conforme explicação do analista 
Darlan, as “Tabelas de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo são automaticamente 
recepcionadas pelo chamado Decreto Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil), ou seja, Decreto n. 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do 
orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos 
orçamentos da União, e dá outras providências”. Sugeriu que fosse realizada uma campanha mais 
abrangedora e informar ao Ministério Público que o CAU/MG pode auxiliá-los no entendimento da tabela.  
  

Encaminhamento e 
Proposta 

3.3.3.  Encaminhar ofício ao Ministério Público explicando sobre as Tabelas de Honorário, se colocando 
à disposição para auxiliá-los.  

 

Item de pauta 
3.4. Apreciação da minuta do plano de ação da CEMIG, resultante do TCT firmado com aquela 
instituição 

Origem: Presidência 

 

3.4.1.  O Presidente Danilo Silva Batista fez saber sobre o Acordo de Cooperação Técnica assinado 
com a Cemig, sobre questão de segurança em obras e que divide com aquela Companhia Energética, e 
com outros órgãos e dar publicidade sobre os assuntos relativos a este tema. Nesse sentido, apresentou 
a minuta do plano de trabalho e destacou que o CAU/MG deve enviar contribuições até o dia quinze de 
julho. Informou que foi solicitado um vídeo institucional e a distribuição de cartilhas e materiais 
produzidos por eles, quando das ações do CAU/MG. 
3.4.2. O Coordenador da CEP, Ademir Nogueira de Ávila disse que a CEP estava planejando em 
realizar uma ação no evento do dia do Síndico, mas que, também, se pode fazer a apresentação do 
material da CEMIG o que contribuiria para reforçar a questão da segurança. Solicitou o envio do material 
para a CEP, para verificação da pertinência em incluir, na ação do CAU/MG, às questões propostas pela 
CEMIG.  
3.4.3. O Secretário do IAB-MG, Henrique Villela, opinou que se houvesse a possibilidade de realização 
de palestra sobre a questão da segurança, principalmente sobre a NR10, seria uma ação muito 
importante e, ainda, se colocou à disposição do  CAU/MG, caso haja necessidade, para participar de 
eventual palestra sobre o tema.  
3.4.4. O Presidente Danilo Silva Batista agradeceu a disponibilidade e disse que a CEMIG irá realizar 
eventos tipo webinar, em conjunto com o CAU e que, nesse momento, seria possível incluir palestras 
sobre o tema. Por oportuno, comentou que está em fase de finalização as tratativas sobre o TCT da Lei 
Kiss junto ao Corpo de Bombeiros, PBH, Crea e MPMG.  
 

Encaminhamento e 
Proposta 

3.4.5.  Colaborações devem ser enviadas para consolidação pela GEPLAN, uma vez que foi solicitado 
pela Cemig que o Plano de Trabalho deverá ser entregue até 15 de julho. 
3.4.6. Disponibilidade do CEAU para apoiar e divulgar as ações. 

 
 

Item de pauta 3.5. Apreciação sobre a revisão do calendário do CEAU-CAU/MG de 2020. Origem: Presidência; 

Origem:  Presidência 

 3.5.1.  O Presidente Danilo Silva Batista disse que os eventos presenciais foram todos alterados, nesse 
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sentido, solicitou revisão e adequação. Informou que alguns eventos voltados à questão de mercado de 
trabalho serão realizados de maneira virtual, em conjunto com o evento do CEAU “QUAL É O VALOR 
DO SEU PROJETO”, cujo membro do CEAU responsável é a AsBEA. Fez saber que o evento da UIA foi 
adiado para 2021 e que o Minascon será realizado em formato virtual. Sobre o evento Casa Cor, 
informou que este será realizado no fim do ano, pois ocorrerá no Palácio das Mangabeiras. Disse, 
contudo, que o evento seguirá todo um protocolo, com número reduzido de pessoas.  
3.5.2. A conselheira Iracema Generoso de Abreu Bhering informou que os eventos estão em “standby” 
e, havendo possibilidade, serão realizados no fim do ano. Sobre os concursos a serem realizados, disse 
que os contratos foram assinados, mas que não há definição de data. O Presidente Danilo Silva Batista 
solicitou a verificação sobre o andamento dos eventos relacionados aos concursos. 
3.5.3. O Secretário do IAB-MG, Henrique Villela, disse que todos os eventos programados estão 
dependendo do desenrolar da pandemia. O evento “Arquitetura e a Cidade para a criança” acontecerá 
em formato virtual. 
3.5.4. A Presidente da AsBEA-MG, Fernanda Basques Moura Quintão, disse que o Prêmio AsBEA 
continua suspenso. O evento Metacidades”, será mantido no formato virtual. 
3.5.5. O Coordenador da CEP, Ademir Nogueira de Ávila irá verificar o formato do evento do Dia do 
Patrimônio, em conjunto com a CPC, agendado para quinze de agosto do ano corrente.  

Encaminhamento e 
Proposta 

3.5.3.  Reencaminhar e-mail com o link para preenchimento do formulário com detalhamento dos 
eventos. 

 
4. ASSUNTOS GERAIS 

 

 

 
4.1 O Conselheiro Ademir Nogueira Ávila informou que o documento da JUCEMG é exigido, além 
do Cartão de CNPJ, para comprovação de regularidade das empresas que exercem atividades 
ligadas à Arquitetura e Urbanismo, quando sob análise da fiscalização. Informou que há, contudo, 
entendimento da CEP de que o Cartão do CNPJ é documento suficiente para este fim e que a 
certidão da JUCEMG não deve ser exigida. A Presidente da AsBEA-MG, Fernanda Basques 
Moura Quintão, informou que algumas empresas não têm registro junto a JUCEMG, mas sim em 
cartório. O Conselheiro Ademir Nogueira Ávila disse que a informação é importante, pois reforça a 
solicitação da Comissão. Afirmou que vai levar o assunto ao Conselho Diretor. Acha que não deve 
haver consulta ao CAU/BR, pois o entendimento deles não é o mesmo. O Presidente Danilo Silva 
Batista disse que há uma grande demanda sobre a questão de acabar com a anuidade das 
empresas, passando a cobrança apenas à pessoa física. O Conselheiro Ademir Nogueira Ávila 
disse que a proposta dos 50% é ilegal, pela questão de renunciar receita, o que pode ser 
caracterizado como improbidade administrativa.  
 
4.2 O Secretário do IAB-MG, Henrique Villela comentou sobre a cadeira exclusiva do CAU/MG no 
CBMM e participa como representante suplente do IAB. Por oportuno, fez saber sobre o Decreto 
47.998/2020 que será aprovado e ocasionará possíveis impactos negativos para a sociedade. 
Ressaltou que é necessário o envolvimento de profissionais que tenham conhecimento sobre o 
assunto. 

 
6. ENCERRAMENTO  
 
O Presidente Danilo Silva Batista encerrou a reunião às 11h45min. E, por ser a expressão da verdade, segue por todos os presentes, 
devidamente assinada. Esta Súmula foi aprovada na 47ª Reunião Extraordinária do CEAU, realizada em 17 de setembro de 2020, após 
alteração na redação do item 3.5.1, conforme proposto pelo Coordenador da CEP-CAU/MG Ademir Nogueira Ávila. 

 
Belo Horizonte, 06 de julho de 2020 

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

  Danilo Silva Batista 
  Presidente do CAU/MG 

 

......................................................... 
Ademir Nogueira Ávila  
Coordenador da CEP-CAU/MG 
 
......................................................... 
Iracema Generoso de Abreu Bhering 
Coordenadora da CEF-CAU/MG 
 

........................................................... 
Fernanda Basques Moura Quintão  
Presidente da AsBEA-MG 
 
......................................................... 
Antônio Henrique Villela 
Secretário do IAB-MG 
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DATA EVENTO PROMOTOR RESPONSÁVEL LOCAL
APOIO / 

PATROCÍNIO
STATUS

25/03/2020
Concurso Público e projeto de arq. e urb. (JUIZ 

DE FORA)
IAB-MG IAB - Henrique Villela

EVENTO ONLINE - FACEBOOK 

IAB-MG

APOIO INSTITUCIONAL 

CAU E CEAU 
SEM INFORMAÇÃO

03/04/2020 a 18/04/2020 CASA BRASIL EXPO IAB-MG IAB - Henrique Villela SEM INFORMAÇÃO PATROCÍNIO SEM INFORMAÇÃO

29/04/2020 Concurso Público e projeto de arq. e urb. (BH) IAB-MG IAB - Henrique Villela EVENTO ONLINE APOIO INSTITUCIONAL SEM INFORMAÇÃO

28/05/2020 Prêmio AsBEA-MG AsBEA AsBEA - Fernanda Basques Belo Horizonte APOIO INSTITUCIONAL CANCELADO

19/06/2020
PALESTRA ATHIS ARQ. DA FAMÍLIA - MARIANA 

ESTEVÃO
CEAU Sinarq - Matheus Guerra Cotta EVENTO ONLINE APOIO INSTITUCIONAL SEM INFORMAÇÃO

13/08/2020 QUAL É O VALOR DO SEU PROJETO CEAU AsBEA - Fernanda Basques EVENTO ONLINE APOIO INSTITUCIONAL REALIZADO

17/08/2020 DIA NACIONAL DO PATRIMÔNIO CPC / CEAU CEP - Ademir Ávila EVENTO ONLINE APOIO INSTITUCIONAL REALIZADO

23/09/2020 Condições de trabalho para arq. e urb. Sinarq Sinarq - Matheus Guerra Cotta EVENTO ONLINE APOIO INSTITUCIONAL SEM INFORMAÇÃO

30/09/2020
O papel das Entidades de AU na regulamentação 

da profissão
Sinarq Sinarq - Matheus Guerra Cotta EVENTO ONLINE APOIO INSTITUCIONAL SEM INFORMAÇÃO

17/09/2020 PALESRTRA NO MINASCON CEAU AsBEA - Fernanda Basques EVENTO ONLINE APOIO INSTITUCIONAL 
ADIADO PARA 

17/11/2020

03/10/2020
ARQUITETURA E A CIDADE PARA A CRIANÇA - 

CEAU
CEAU IAB - Henrique Villela EVENTO ONLINE PATROCÍNIO CANCELADO

18/10/2020 - 15/11/2020 CASACOR 2020 - JANELAS CASACOR CEAU EVENTO ONLINE PATROCÍNIO
ENCAMINHADO AO 

PLENÁRIO

17/11/2020 PALESRTRA NO MINASCON CEAU AsBEA - Fernanda Basques EVENTO ONLINE APOIO INSTITUCIONAL CONFIRMADO

11/11/2020 METACIDADES AsBEA AsBEA - Fernanda Basques VIRTUAL -WEBNAR PATROCÍNIO CONFIRMADO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

 PLANO DE AÇÃO  CEAU - 2020

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO


