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SÚMULA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES DE 

ARQUITETOS E URBANISTAS – CEAU-CAU/MG 

 

DATA 1º de setembro de 2020 HORÁRIO 09h45 às 12h30 

LOCAL Videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

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 e Coordenadora Adjunta do 
CEAU 

Antônio Henrique Villela Secretário do IAB-MG e Coordenador do CEAU 

Matheus Guerra Cotta Presidente do Sinarq-MG 

 

ASSESSORIA 

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

Adriana Valadares Coordenadora da Secretaria 

Marina Lima Secretária do CEAU 

 

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 45ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 06 de julho de 2020. Origem: 
Presidência; 
 
3.2. Apreciação sobre o Decreto Estadual 47.998/2020, de 01 de julho de 2020, que regulamenta a Lei nº 14.130/2001, que 
dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado de Minas Gerais. Origem: IAB-MG; 
 
3.3. Apreciação sobre a Portaria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais nº 54, de 02 de julho de 2020, que 
regulamenta o art. 7º da Lei Estadual nº 22.839, de 05 de janeiro de 2018, quanto à atuação, credenciamento, uniformes e 
veículos do centro de formação, instrutores e demais atores que atuam na formação de brigadistas e de guarda-vidas civis. 
Origem: IAB-MG; 
 
3.4. Apreciação sobre o calendário do CEAU-CAU/MG de 2020. Origem: Presidência; 

 
 

 

 

5. Outros assuntos: 

  

6. Encerramento. 

  

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM  

 
O Presidente do CAU/MG, Danilo Silva Batista deu início à reunião às 09h45min, após verificar a existência de quórum. 
 

2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Presidência: 

 

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

em regime de teletrabalho, mas que a previsão de retorno das atividades na sede é dia 19 de outubro 

e, ainda, que este se dará em regime de escala. Disse que a fiscalização tem trabalhado na questão 

dos editais e através de pesquisa nas redes sociais. Informou que os prazos dos processos continuam 

suspensos conforme orientação do CAU/BR, mas que a CED-CAU/MG realizou audiências por meio 
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de reuniões virtuais, o que evita o acúmulo de processos. Falou que, apesar do contingenciamento, as 

contas do Conselho estão bastante equilibradas. Fez saber, por fim, que o CAU/MG separou o edital 

dos planos de saúde dos demais editais de convênio, pelo fato deste conter especificidades. 

 2.2. Comissão de Ensino e Formação:  

 

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

comissão que coordena continua trabalhando nas questões referentes ao Concurso, explicando que, 

pelo fato de o site do CAU ter saído do ar, tiveram que alterar algumas datas, a fim de que todos 

pudessem se informar sobre a questão. Disse que o formato dessas reuniões ainda será definido, 

explicando que serão online, mas que buscam meios para que haja maior interação entre os 

partícipes, da forma como ocorre nas reuniões presenciais. Explicou que há várias reclamações e 

solicitações de esclarecimentos relativos aos TCC, no que se refere ao tempo de atendimento dado 

pelas escolas de arquitetura e urbanismo neste período de pandemia. Ressaltou, assim, que o MEC 

não trata o tema de maneira exaustiva, motivo pelo qual a comissão pretende discutir o assunto com 

mais rigor, para que haja maior entendimento dos pontos conflituosos relativos ao tema. Relatou 

casos em que os alunos recebem dez minutos de atendimento por semana para o desenvolvimento 

do TCC, o que julgou ser grave problema. Noutro ponto, informou que há manifestações das 

Comissões de Ensino e Formação acerca do Decreto Estadual nº 47.998, que está na ordem do dia, e 

que a CEF-CAU/MG irá se posicionar sobre o tema. 

 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. Falou que foi elaborada a minuta referente às fiscalizações de 

atividades de acordo com o relatório da Comissão Temporária de Atribuição Profissional, além de ter 

sido realizado estudo sobre as legislações que são privativas de arquitetos. No que se refere ao 

processo da Resolução nº 51, disse que foi respeitada a orientação judicial a esse respeito, 

destacando aquelas que seriam caracterizadas como atribuições privativas, por não haver outro 

profissional que as possua, mesmo no Sistema Confea-Crea. Falou que a Resolução nº 1.010, de 22 

de agosto de 2005, não foi material consultivo, pelo fato de o juiz não a ter citado. Informou que este 

documento foi aprovado pela CEP-CAU/MG, mas que será encaminhado ao Plenário para que a 

decisão seja do Conselho, de modo a ser uma decisão mais firme, o que dará mais embasamento às 

fiscalizações. Noutro momento, fez saber que foi aprovada uma deliberação com orientações para a 

fiscalização, dentre as quais destacou aquela referente às atividades que serão fiscalizadas dentro de 

cada tipologia, explicando que atualmente a fiscalização se concentra, basicamente, em projeto 

arquitetônico e execução de obras. Dessa forma, informou que há outras atividades a serem 

fiscalizadas, como estrutura e projetos complementares, ressaltando a recomendação de que para 

cada atividade fiscalizada seja aberto um processo, em concordância com a Resolução nº 22. Além 

disso, informou que se definiu a quem seria destinada a notificação quando da fiscalização “in loco”, 

se o proprietário ou o profissional, levando-se em consideração os indícios encontrados na obra. 

Disse, por fim, que a intenção dessa deliberação é de criar meios para que haja uma fiscalização mais 

completa e eficiente. Na oportunidade, discutiu-se acerca da legislação que garante aos profissionais 

arquitetos e urbanistas a possibilidade de execução de obra e a necessidade de que tais normas 

estejam acessíveis de uma forma mais clara no site do CAU. 

 2.4. ASBEA/MG: 

 

2.4.1. A Coordenadora Adjunta do CEAU e Presidente da AsBEA-MG, Fernanda Basques Moura 

Quintão, disse que estão ocorrendo alguns eventos de maneira remota. Informou que tem trabalhado 

junto à Câmara no sentido de proporcionar uma retomada adequada, com segurança. Fez saber que 

é necessária a simplificação da questão que envolve a aprovação de projetos, o que julga ser, aos 

moldes atuais, procedimento muito burocrático, explicando que há mudanças de entendimento por 

parte da prefeitura no que se refere às exigências ante aos projetos e, ainda, que isso traz, inclusive, 

uma insegurança jurídica. Disse que foi enviado ofício à Prefeitura a fim de que fosse marcada 

reunião para exposição desses problemas, mas que ainda não teve retorno. Por fim, comentou sobre 

o Minascon, informando que deve ser enviada uma proposta sobre o evento do CEAU, definindo o 

tipo de seminário que será realizado. 

 2.5. IAB – Departamento Minas Gerais: 

 

2.5.1. O Coordenador do CEAU e Secretário do IAB-MG, Henrique Villela, falou que estão tentando 

viabilizar alguns projetos, mas que enfrentam algumas dificuldades. Sobre o Decreto do Corpo de 

Bombeiros, disse que este entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 2021, propondo às entidades 

solicitar que fosse suprimida a taxa de inscrição dos profissionais junto àquela instituição, pelo fato de 

ser mais um custo e, ainda, por ter que ser renovada anualmente. Solicitou posicionamento do 
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CAU/MG referente à assinatura da carta elaborada pelas entidades que será enviada ao Secretário de 

Estado, julgando ser importante a participação do Conselho neste movimento. Disse que enviará aos 

membros do CEAU estudo que aponta os pontos críticos do Decreto, para que haja maior 

entendimento sobre o assunto. Sobre a questão das atribuições, informou que o Crea-MG enviou 

carta ao CMBMG, e que enviará o documento para apreciação do CAU/MG. O Presidente do 

CAU/MG, Danilo Silva Batista, explicou que o CAU/MG tem uma aproximação maior com o Corpo de 

Bombeiros, pelo fato da assinatura de termo de convênio, relacionado à Lei Kiss. Dessa forma, propôs 

tentar, primeiramente, dialogar com aquela instituição, levando em consideração o relacionamento 

estabelecido entre ambos. Propôs, assim, agendar reunião, convidando o Secretário do IAB para 

participar desta, a fim de expor os problemas do decreto. 

 2.6. Sinarq-MG 

 

2.5.1. O Presidente do Sinarq-MG, Matheus Guerra Cotta, falou sobre a Convenção Coletiva do 

Trabalho Emergencial, a qual foi assinada no dia 3 de julho de 2020, em que se estendeu os acordos 

coletivos da Convenção 19/20. Ressaltou a importância das entidades no que se refere a reforçar o 

aprimoramento do processo de aprovação de projetos junto às prefeituras. Por oportuno, questionou a 

não convocação do suplente, uma vez que estava impedido de participar das reuniões, julgando que 

seria bastante importante a participação da entidade para a construção da pauta conjunta do 

Colegiado. O Presidente do CAU/MG, Danilo Silva Batista, explicou que foi recebida orientação do 

CAU/BR para que houvesse maior rigor relativo ao cumprimento das prestações de contas, neste 

caso, a pendência de entrega de relatório. Após, restou esclarecido que ainda não houve indicação de 

substituto do representante neste Colegiado. 

 
3. ORDEM DO DIA 

 

Item de pauta 
3.1. Aprovação da súmula da 45ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 06 de julho 
de 2020: 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento: 

3.1.1. O Presidente do CAU/MG, Danilo Silva Batista, apresentou a Súmula da 45ª Reunião Ordinária 
do CEAU-CAU/MG e questionou aos presentes se havia alguma alteração a ser realizada.  
 
3.1.2. O Coordenador da CEP, Ademir Nogueira Ávila, pontuou que as súmulas, em geral, não trazem 
a indicação de quem é o coordenador e o coordenador adjunto do CEAU. Disse que, de acordo com o 
Regimento Interno do CAU/MG, a condução das reuniões deve ser realizada pelo coordenador e, na sua 
ausência, pelo adjunto. Dessa forma, solicitou essas alterações para as próximas reuniões.  
 
3.1.2. Ato contínuo, também falou sobre o item 3.5 da súmula em comento, solicitando a sua alteração, 
uma vez que julga que os eventos voltados às questões de mercado de trabalho “Qual o valor do seu 
projeto?” não são proposições da AsBEA, mas sim do CEAU. Por este motivo, solicitou que no texto da 
súmula da 45ª reunião do CEAU constasse a seguinte redação: “...em conjunto com o evento do CEAU, 
“Qual o valor do seu projeto?”, cujo membro responsável do CEAU é a AsBEA”. Explicou que, ao 
analisar o Calendário de Eventos do CEAU, teve este entendimento e, a fim de evitar a dupla 
interpretação e, também, pelo fato de haver a fiscalização do TCU sobre as ações do Conselho, propôs a 
alteração na redação, para que haja, inclusive, segurança jurídica dos atos praticados.  
 
3.1.3. Por sua vez, a Coordenadora Adjunta do CEAU e Presidente da AsBEA-MG, Fernanda Basques 
Moura Quintão, informou que o referido evento foi proposto pela AsBEA e, por este motivo, o texto da 
súmula estava correto. Explicou, ainda, que havia dois eventos com o mesmo tema/objetivo, um 
proposto pelo CAU/MG e outro pela AsBEA e estes foram transformados em apenas um evento virtual. 
Ademais, informou que o Calendário de Eventos do CEAU é dinâmico e pode ser alterado conforme a 
necessidade. 
 
3.1.4. O Presidente do CAU/MG, Danilo Silva Batista, explicou que, no Calendário de Eventos do 
CEAU, estão dispostos, separadamente, os eventos das entidades e os do CEAU. Disse, também, que o 
mencionado evento era uma proposição da AsBEA. Falou, ainda, que os eventos são propostos pelas 
entidades de forma independente e, quando da elaboração do Calendário de Eventos do CEAU, há a 
discussão se o evento se dará de maneira coletiva (CEAU), ou se será um evento da entidade com o 
apoio do CAU. 
 
3.1.5. O Coordenador da CEP, Ademir Nogueira Ávila, informou que não aprovaria a súmula da 
maneira como esta se apresenta, por perceber contradições naquilo que foi realizado em relação às 
disposições constantes do Calendário de Eventos do CEAU. Já a Presidente da AsBEA-MG, Fernanda 
Basques, explicou que, em reunião passada, foi proposto o evento relativo à questão do mercado de 
trabalho pela AsBEA-MG, apesar disto não ter ficado claro para todos os membros do CEAU, mas que 
houve envio de e-mail, inclusive, solicitando apoio das demais entidades e que estas não se 
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pronunciaram sobre a questão, o que culminou na realização do evento com somente a participação de 
AsBEA e CAU/MG. 
 
3.1.6. A Coordenadora da CEF, Conselheira Iracema Generoso de Abreu Bhering, solicitou registrar 
que acha que não recebeu o referido e-mail. Disse que entendeu a fala do coordenador da CEP e que 
deveriam, em reunião futura, retornar ao tema para decidirem como este assunto deve ser encaminhado, 
a fim de que se faça o registro de maneira correta. 
 
3.1.7. Presidente da AsBEA-MG, Fernanda Basques Moura Quintão, solicitou, assim, o envio de 
registro de todos os eventos que foram propostos e não ocorreram, contemplando todas as mudanças 
desde a primeira aprovação do Calendário, uma vez que a regra deveria valer para todos os eventos, o 
que em seu julgamento não acontece. Na oportunidade, também se verificou que o calendário do CEAU 
encontra-se anexo na súmula aprovada, bem como em reunião plenária. 
 
3.1.8. Por fim, o Presidente do CAU/MG, Danilo Silva Batista, propôs a realização de reunião 
extraordinária para a discussão do assunto, suspendendo a aprovação da súmula da 45ª Reunião do 
CEAU. 

Encaminhamento e 
Proposta 

3.1.9. Suspender a aprovação da súmula da 45ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG e encaminhá-la 
para apreciação na 47ª Reunião (Extraordinária) do CEAU, a ser realizada no dia 17 de setembro de 
2020. 

  

Item de pauta 
3.2. Apreciação sobre o Decreto Estadual 47.998/2020, de 01 de julho de 2020, que regulamenta a 
Lei nº 14.130/2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado de Minas 
Gerais: 

Origem: IAB-MG 

Desenvolvimento: 
3.2.1. O Presidente Danilo Silva Batista propôs o encaminhamento ao Conselho Diretor do CAU/MG 
sobre o apoio ao manifesto/carta das entidades direcionado ao Secretário de Estado Matheus Simões 
referente ao Decreto Estadual nº 47.998/2020, de 01 de julho de 2020. 

Encaminhamento e 
Proposta  

3.2.2. Aprovar o encaminhamento da proposição de apoio ao manifesto/carta das entidades referente ao 
Decreto Estadual 47.998/2020 para apreciação do Conselho Diretor do CAU/MG. 

 

Item de pauta 

3.3. Apreciação sobre a Portaria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais nº 54, de 02 de 
julho de 2020, que regulamenta o art. 7º da Lei Estadual nº 22.839, de 05 de janeiro de 2018, 
quanto à atuação, credenciamento, uniformes e veículos do centro de formação, instrutores e 
demais atores que atuam na formação de brigadistas e de guarda-vidas civis: 

Origem: IAB-MG 

 
3.3.1.  O Presidente Danilo Silva Batista sugeriu a realização de reunião com o Corpo de Bombeiros a 
fim de discutir o assunto, solicitando a presença do Coordenador do CEAU e Secretário do IAB-MG, 
Henrique Villela, na reunião a ser agendada pela Gerência Espacial de Planejamento Estratégico. 

Encaminhamento e 
Proposta 

3.3.3.  Aprovar a solicitação de reunião para tratar sobre a Portaria do Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais nº 54, de 02 de julho de 2020, que regulamenta o art. 7º da Lei Estadual nº 22.839, de 05 
de janeiro de 2018, quanto à atuação, credenciamento, uniformes e veículos do centro de formação, 
instrutores e demais atores que atuam na formação de brigadistas e de guarda-vidas civis. 
 
3.3.4.  Encaminhar para a Geplan para as providências cabíveis. 

 

Item de pauta 3.4. Apreciação sobre o calendário do CEAU-CAU/MG de 2020.  

Origem: Presidência 

 3.4.1.  Item retirado de pauta. 

Encaminhamento e 
Proposta 

3.4.2. Encaminhado para apreciação em Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia 17 de setembro 
de 2020 às 9h30min. 

 
4. ASSUNTOS GERAIS 

 

 

4.1. O Presidente do CAU/MG, Danilo Silva Batista, propôs solicitar à Gerência Jurídica do 
CAU/MG a elaboração de parecer jurídico sobre o Regimento do CEAU, bem como consultou os 
presentes acerca da melhor data para a realização da reunião extraordinária deste Colegiado. 
 
4.2. Solicitou, ainda, ao Presidente do Sinarq-MG, Matheus Guerra Cotta, o envio dos dados do 
seu substituto para futuras convocações. 

 
6. ENCERRAMENTO  
 
O Presidente Danilo Silva Batista encerrou a reunião às 12h00min. 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. 
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Belo Horizonte, 1º de setembro de 2020. 

 
 

.................................................................. 
                    Danilo Silva Batista 
                 Presidente do CAU/MG 

 

......................................................... 
            Antônio Henrique Villela 
             Secretário do IAB-MG  
              Coordenador CEAU 

 
......................................................... 
      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 
   Coordenadora Adjunta - CEAU 
 

.........................................................  
          Matheus Guerra Cotta 
           Presidente do Sinarq 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



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


