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SÚMULA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES DE 

ARQUITETOS E URBANISTAS – CEAU-CAU/MG 

 

DATA 17 de setembro de 2020 HORÁRIO 09h30 às 12h00 

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 

Gisele Borges Diretora da AsBEA/MG 

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

Eduardo Fajardo Soares Vice-Diretor do Sinarq-MG 

 

ASSESSORIA 
Anna Maria Louzada D. Nogueira Gerente-Geral do CAU-MG 

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. Apreciação e aprovação da súmula da 45ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 06 de julho de 2020. 
Origem: Coordenador do CEAU;  
 
3.2. Apreciação e aprovação da súmula da 46ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 01 de setembro de 

2020. Origem: Coordenador do CEAU;  

 

3.3. Apreciação sobre a adoção de procedimentos previstos no Regimento Interno do CAU/MG - das Competências, da 

Coordenação e das Reuniões do Colegiado das Entidades. Origem: Coordenador da CEP; 

  

3.4. Apreciação sobre a atualização do calendário do CEAU-CAU/MG. Origem: Presidência;  

 

3.5. Apreciação sobre a proposta de participação do CAU/MG e CEAU no Projeto Janelas CasaCor 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 Regimento Interno dos CAU/UF toma como 

base aquilo disposto no Regimento Interno do CAU/BR, explicando que, no Regimento Interno do 

CAU/MG, consta que a Coordenação do CEAU deve ser exercida por um dos membros das entidades 

que o compõe. Explicou que a condução das reuniões, segundo o Regimento, também é função do 
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coordenador do CEAU. Ponderou, contudo, que conduzia as reuniões pelo fato de o coordenador não 

ter um convívio regular no CAU/MG e, por este motivo, não ter ciência de todas as demandas que 

chegam ao Conselho e que devem ser encaminhadas ao Colegiado de Entidades. Disse que solicitou 

um parecer ao setor Jurídico do CAU/MG sobre a questão e que obteve como resposta aquilo que o 

Coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, havia 

pontuado na última reunião do Colegiado. Assim, a condução das reuniões do CEAU é papel do 

coordenador deste. Informou que, em conversa com o Conselheiro Federal do CAU/MG, José Godoy, 

foi informado de que as reuniões do CEAU no CAU/BR são coordenadas pelo presidente Luciano. 

Falou, ainda, que o Conselheiro Federal sugeriu que esta demanda de mudança do Regimento fosse 

enviada para o CAU/BR, a fim de que possam alterá-la, também, naquele Conselho Superior. Disse 

que não havia se atentado para este dispositivo do Regimento Interno e que procedeu à condução 

das reuniões aos moldes de como eram realizadas pelos presidentes que o precederam. Explicou que 

não vê problemas em passar a condução das reuniões para o coordenador do colegiado, inclusive, 

para que tudo fique de acordo com o Regimento. Ato contínuo, o Coordenador do CEAU, Arq. e Urb. 

Antônio Henrique Villela, disse que não julgava necessário tal mudança, informando que concordava 

com a manutenção da condução das reuniões da forma já procedida, pelos motivos expostos pelo 

Presidente do CAU/MG.  

 

2.1.2. Noutro ponto, o Presidente do CAU/MG, Danilo Silva Batista, informou que houve proposta, do 

Arq. e Urb. Sérgio Luiz Manini de Castro, da BHTrans, para que houvesse a organização de evento 

junto à Prefeitura de Belo Horizonte, a fim de se discutir as particularidades do Plano Diretor da capital 

do Estado de Minas Gerais, uma vez que este foi produzido de maneira a não ser entendido da 

mesma forma pelos analistas da PBH. Dessa forma, trouxe a demanda para o CEAU, por julgar ser 

pertinente tal discussão com as entidades. Após discussão, solicitou que as entidades contribuíssem 

de alguma forma para que o evento fosse possibilitado.  

 

2.1.3. Discorreu, ainda, a respeito da participação do Conselho no Minascon. Disse que o CAU já 

participa do evento há alguns anos e que, pelo fato de ser um evento voltado para a área da 

construção civil, as temáticas levadas pelo Conselho são sempre elogiadas pelo fato de tratarem de 

assuntos ligados ao planejamento urbano, patrimônio, etc. Ressaltou, inclusive, que houve aval da 

Fiemg para o prosseguimento neste formato, devido ao sucesso dos trabalhos do CAU dentro do 

evento. Disse que não se pode perder a oportunidade de participar do Minascon, informando que se 

trata de um evento proposto pelo CEAU, tendo como responsável a AsBEA. Questionou a Arq. e Urb. 

Gisele Borges se já houve alguma movimentação e/ou proposta nesse sentido, tendo ela informado 

que ainda não houve, mas sugeriu o tema “Arquitetura em Transformação”. Assim, o Presidente do 

CAU/MG, Danilo Silva Batista, solicitou que se definisse o tema para apresentar no evento. Na 

oportunidade, a Assessora de Eventos, Flávia Possato, apresentou a grade de programação do 

Minascon para entendimento e proposições de palestra dos membros do CEAU, informando que o dia 

mais interessante para a realização da palestra seria 17/11, terça-feira. O Coordenador do CEAU, 

Henrique Villela, sugeriu que o subitem “Sustentabilidade” fosse incluído dentro do tema “Arquitetura 

em Transformação”, além de mencionar questões referentes ao paisagismo e arborização urbana, 

uma vez que são assuntos que trazem muitos ganhos para as cidades.  O presidente do CAU/MG, 

Danilo Batista, disse que as informações sobre a temática do evento e a forma como este se dará 

serão enviadas por e-mail, uma vez que não haverá outra reunião do CEAU antes do Minascon. Pediu 

que a assessora de eventos solicitasse o horário das 17 às 18 horas, do dia 17 de novembro, para 

realização da palestra. A Assessora de Eventos, Flávia Possato, apresentou a Planilha de 

Levantamento de Eventos, explicando que nela consta a unidade responsável por cada evento, 

informando que o propositor do Minascon é o CEAU, mas que o responsável pelo Plano de Ação é a 

AsBEA. 

 
3. ORDEM DO DIA 

 

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

Origem: Coordenador do CEAU 

Desenvolvimento: 

3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a Súmula da 45ª Reunião Ordinária do CEAU-
CAU/MG. Ressaltou que, na sua opinião, o evento era realmente da AsBEA, conforme formalizado em e-
mail encaminhado aos membros do CEAU, bem como falado na reunião e transcrito na referida súmula, 
motivo pelo qual não concorda com a sua alteração posterior. Por sua vez, o Coordenador da CEP-
CAU/MG, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, manteve a sua proposta de alteração, tendo em vista 
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que, no calendário, constava o CEAU como promotor do evento, ressaltando a necessidade de ficar bem 
definidos quais são os eventos do CEAU-CAU/MG e o quais são os das entidades, a fim de gerar um 
melhor entendimento. Disse, ainda, que o Presidente Danilo não falou nada de errado, mas que teve um 
entendimento diferente do que foi dito, tendo em vista a sua leitura dos calendários do CEAU. Ato 
contínuo, o Presidente Danilo Silva Batista ressaltou que a súmula é a descrição de um item já 
ocorrido, cabendo uma observação na súmula da presente reunião e não a alteração na sua fala na 
reunião anterior. 
 
3.1.2. Após tais discussões, o Presidente Danilo Silva Batista colocou em votação a súmula original, a 
qual não foi aprovada, tendo em vista que obteve os votos contrários do Coordenador da CEP-CAU/MG, 
Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, da Coordenadora CEF-CAU/MG, Conselheira Iracema Generoso 
de Abreu Bhering e do Vice-Diretor do Sinarq-MG, arq. e urb. Eduardo Fajardo Soares.  
 
3.1.3. Ato contínuo, o Coordenador da CEP-CAU/MG, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, apresentou 
a sugestão de alteração do texto, para que passasse a constar, no seu item 3.5.1., que o Presidente 
Danilo Silva Batista “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.”. 
 
3.1.4. Em seguida, o Presidente Danilo Silva Batista colocou em votação a súmula com a alteração 
apresentada pelo Coordenador da CEP-CAU/MG, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, a qual foi 
aprovada, com 04 (quatro) votos favoráveis do Coordenador da CEP-CAU/MG, Conselheiro Ademir 
Nogueira Ávila, da Coordenadora CEF-CAU/MG, Conselheira Iracema Generoso de Abreu Bhering, 
do Vice-Diretor do Sinarq-MG, arq. e urb. Eduardo Fajardo Soares, e do Coordenador do CEAU e 
Secretário do IAB-MG, arq. e urb. Antônio Henrique Villela; 01 (um) voto contrário da Diretora da 
AsBEA, arq. e urb. Gisele Borges; e 00 (zero) abstenções. 

Encaminhamento e 
Proposta 

3.1.2. Aprovar a súmula da 45ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 05 de maio de 
2020, com 04 (quatro) votos favoráveis do Coordenador da CEP-CAU/MG, Conselheiro Ademir 
Nogueira Ávila, da Coordenadora CEF-CAU/MG, Conselheira Iracema Generoso de Abreu Bhering, 
do Vice-Diretor do Sinarq-MG, arq. e urb. Eduardo Fajardo Soares, e do Coordenador do CEAU e 
Secretário do IAB-MG, arq. e urb. Antônio Henrique Villela; 01 (um) voto contrário da Diretora da 
AsBEA, arq. e urb. Gisele Borges e 00 (zero) abstenções. 

  

Item de pauta 
3.2. Apreciação e aprovação da súmula da 46ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 
01 de setembro de 2020. Origem: Coordenador do CEAU; 

Origem: Coordenador do CEAU 

Desenvolvimento: 
3.2.1 O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a Súmula da 46ª Reunião Ordinária do CEAU-
CAU/MG, e, não havendo ajustes e sugestões, colocou-a em aprovação. 

Encaminhamento e 
Proposta  

3.2.2. Aprovar a súmula da 46ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 01 de setembro de 
2020. 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação sobre a adoção de procedimentos previstos no Regimento Interno do CAU/MG - 
das Competências, da Coordenação e das Reuniões do Colegiado das Entidades.  

Origem: Coordenador da CEP 

 

3.3.1.  O Presidente do CAU/MG, Danilo Silva Batista, explicou a questão referente ao Regimento 
Interno do CAU/MG, no que diz respeito a quem coordena e conduz as reuniões do CEAU e, ainda, de 
como deveriam ser tratados os eventos do Colegiado. Disse que, após entendimento do Parecer 
Jurídico, os eventos deverão aparecer de maneira mais clara no Calendário para que se possa evitar 
dúvidas. Fez constar que o Parecer Jurídico foi lido por todos e que não há dúvidas quanto a este. Disse, 
ainda, que a abertura das reuniões do CEAU será realizada pelo Coordenador, mas que a condução das 
mesmas poderá ser realizada pelo Presidente do CAU, com anuência do Coordenador do CEAU, a fim 
de se cumprir o regimento. 

 

Item de pauta 3.4. Apreciação sobre a atualização do calendário do CEAU-CAU/MG.  

Origem: Presidência 

 

3.4.1.  O Presidente do CAU/MG, Danilo Silva Batista, informou que a necessidade de alteração no 
Calendário, proposta pelo Coordenador da CEP, se deve ao fato de que, para todos os eventos, o 
propositor é o CEAU, quando, de fato, não é assim. Exemplificou sua fala referindo-se ao Prêmio IAB, 
que tem como propositor o CEAU, mas que, na verdade, o propositor é o próprio IAB.  
 
3.4.2. Por sua vez, o Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, explicou que no 
calendário consta que o membro responsável pelos eventos é o CEAU e, no entanto, há eventos 
específicos das entidades em que o CEAU não exerce gerência nenhuma. Dessa forma, disse que estes 
eventos deveriam constar do Calendário apenas como informativo, para que não seja feito outro evento 
do CEAU no mesmo dia, diferenciando apoio a determinado evento de sua efetiva realização, pois do 
contrário, a responsabilidade do evento seria do Colegiado. Disse que a forma como o Calendário se 
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apresenta gera interpretações dúbias e, por este motivo, deve ser revisto e muito bem detalhado.  
 
3.4.3. A Gerente Geral do CAU/MG, Anna Louzada, sugeriu que fosse feita uma revisão no Plano de 
Ação, uma vez que este foi aprovado através de uma deliberação plenária e, ainda, pelo fato das 
informações transportadas para o Calendário terem sidas retiradas deste.  
 
3.4.4. Dessa forma, o Presidente do CAU/MG, Danilo Silva Batista, solicitou que o Plano de Ação fosse 
adequado, o que foi realizado nesta oportunidade, com as contribuições dos membros do CEAU. 

 

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 do CAU/MG, Danilo Silva Batista, falou sobre a alteração no evento CasaCor que, 
primeiramente aconteceria de maneira presencial em agosto do ano corrente, mas que, em função da 
pandemia e seus desdobramentos, irá ocorrer a partir do dia 16 de outubro de 2020, em lugares distintos 
da cidade (janelas CasaCor) e, também, de forma virtual. Disse que a organização do CasaCor procurou 
o CAU para que o Conselho participasse do evento de alguma forma. Falou que, em função do 
contingenciamento, o edital de entidades foi suspenso. Contudo, explicou que, como no CEAU há três 
entidades e, ainda, que há três palestras contempladas/aprovadas no Calendário de 2020, sugeriu que 
cada entidade fosse responsável por uma dessas palestras no evento CasaCor. Dessa forma pediu que 
as entidades se manifestassem, uma vez que para a realização do evento, como há cota de patrocínio, o 
Conselho Diretor e o Plenário do CAU/MG devem aprovar tal realização.  
 
3.5.2. O Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira Ávila, disse que a realização de três 
palestras distintas é bastante interessante, mas informou que ficou em dúvida sobre as questões 
referentes ao valor da cota de patrocínio e, por isso, solicitou esclarecimentos. O Presidente do 
CAU/MG, Danilo Silva Batista, explicou que existe a divulgação do evento, a inserção da logomarca do 
Conselho, página em revista, além de outros itens que a instituição terá direito. Dessa forma, explicou 
que, como as entidades sofreram com a suspensão do edital, julgava interessante esta participação.  
 
3.5.3. A representante da AsbEA, arq. e urb. Gisele Borges, disse que não acha interessante, neste 
momento, a realização de palestras. Por este motivo, fez saber que a intenção é fazer alguma instalação, 
inclusive, próxima a estes ambientes, com tema voltado à questão da pandemia e, também, dos espaços 
públicos, mas sem a necessidade de comprar algum ambiente, uma vez que o valor excede a cota de 
patrocínio. O presidente do CAU/MG, Danilo Batista, julgou importante que, mesmo que seja feito dessa 
forma, que haja alguma exposição verbal em algum momento, pois em todas as ações que serão 
realizadas pela CasaCor haverá algum expositor/palestrante. Explicou que o CAU/CEAU vai ajudar na 
organização junto à CasaCor e que cada entidade iria promover sua palestra. Sugeriu, assim, agendar 
reunião com a organização da CasaCor, para que as entidades pudessem entender o que seria viável 
realizar. Após discussão, as três entidades manifestaram interesse e ficaram de enviar como se dará a 
participação de cada uma. 

Encaminhamento e 
Proposta 

3.5.3.  PROPOSTA DO CEAU-CAU/MG Nº 001/2020 
 
1. Participar do projeto Janelas CASACOR 2020, com a elaboração de 03 (três) conteúdos, tais como 
palestras, vídeos, apresentações, instalações ou outros, ficando cada um a cargo de uma entidade 
membro do CEAU-CAU/MG: Instituto dos Arquitetos do Brasil - Departamento de Minas Gerais 
(IAB/MG), Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Estado de Minas Gerais (SINARQ/MG) e Associação 
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – Regional Minas Gerais (AsBEA-MG). 
 
2. Solicitar ao CAU/MG o pagamento da cota de patrocínio de R$12.000,00 (doze mil reais) da 
CasaCor, ficando entidades responsáveis pelo planejamento, organização e eventuais custos dos 
conteúdos, que devem ser aprovados pelo CEAU e CasaCor em reunião a ser agendada. 
 
3. Encaminhar ao Conselho Diretor e Plenário do CAU/MG para apreciação e aprovação. 

 
 
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 48ª Reunião Ordinária do CEAU, realizada em 04 de novembro de 2020. 
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Belo Horizonte, 17 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 
 

......................................................... 
              Gisele Borges 
         Diretora da AsBEA-MG 

.........................................................  
          Eduardo Fajardo Soares 
           Vice-Diretor 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


