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SÚMULA DA 136ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

DATA 23 de dezembro de 2020 HORÁRIO 09h00 às 10h30 

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 de Ávila Coordenador da CEP-CAU/MG 

José Eustáquio Machado de Paiva Coordenador da CPFi-CAU/MG 

  

 

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

ASSESSORIA Adriana de Fátima Valadares Secretária Executiva 

 Frederico Carlos Huebra Barbosa Gestor da Secretaria 

 

PAUTA DA REUNIÃO 

 

1. Verificação do quórum: 

  

2. 
Comunicados: 

2.1. Da Presidência. 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1. Apreciação e manifestação sobre o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre o CAU/MG e a 

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte- ARMBH. Origem: Presidência. 

 

3.2. Apreciação e manifestação sobre o pedido de alteração provisória do local da execução do projeto: Edital nº 

004/2020 – ATHIS. Proponente: IEDS. Projeto: AQUABOX - Um banho de solidariedade. Origem: Patrocínio. 

 

3.3. Apreciação dos recursos, contrarrazões e manifestação sobre a homologação do resultado do Edital nº 

003/2020 - Chamada Pública para Credenciamento de Administradora de Benefícios de Planos de Assistência à 

Saúde: Origem: COA. 

 

3.4. Apreciação da interposição de recurso ao resultado da habilitação do Edital de Chamamento Público para 

Patrocínio nº 005/2020 – Modalidade: Patrimônio Cultural – Proponente: Instituto para o Desenvolvimento dos 

Sistemas de Transporte  – IDESTRA: Origem: COA 

4. Outros assuntos: 

5. Encerramento. 

 

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: 

 

O Presidente Danilo Silva Batista deu início à reunião às 09h16, após verificar a existência de quórum. 
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2. COMUNICADOS: 

 

 2.1. Do Presidente: 

 

2.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista solicitou alterar a ordem da pauta da reunião, a fim 

de incluir a solicitação de apreciação de parceria entre o Instituto de Estudos do 

Desenvolvimento Sustentável – IEDS e a Pastoral da Rua, como segundo item de pauta.  
 

3. ORDEM DO DIA: 

 

Item de pauta 

3.1.Apreciação e manifestação sobre o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado 

entre o CAU/MG e a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte- ARMBH 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista informou sobre a minuta de Termo de Cooperação 

Técnica a ser firmado entre o CAU/MG e a Agência de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte- ARMBH para apreciação dos presentes, informando que 

o referido convênio tem como objetivo o intercâmbio de informações e o desenvolvimento 

de ações e debates relacionados ao fomento das temáticas metropolitanas e às demandas 

dos municípios e entidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte dentro do escopo 

de atividades e diretrizes de urbanismo. A Coordenadora da CEF, Irecema Bhering, sugeriu 

que a assinatura do Termo se desse em janeiro de 2021, para que os próximos 

Conselheiros pudessem analisar a minuta, uma vez que grande parte dos Conselheiros 

atuais não estarão na próxima gestão. O Presidente Danilo Batista explicou que se trata de 

um termo padrão e que não haveria problemas assinar o documento. Contudo, deixou a 

cargo dos conselheiros assiná-lo, ou não, solicitando que se manifestassem a respeito da 

retirada de pauta deste item. Em razão de manifestação majoritária pela assinatura do 

documento, colocou-o em votação, sendo este aprovado, com as abstenções do 

Conselheiro Ademir Nogueira e da Conselheira Iracema Generoso de Abreu Bhering. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.1.2. Aprovar o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre o CAU/MG e a Agência 

de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte- ARMBH. 

3.1.3. Encaminhar à Gerência Especial de Planejamento e Gestão Estratégica para 

devidas providências. 

  

Item de pauta 

3.2.  Apreciação e manifestação sobre o pedido de alteração provisória do local da 

execução do projeto: Edital nº 004/2020 – ATHIS. Proponente: IEDS. Projeto: AQUABOX - 

Um banho de solidariedade. Origem: Patrocínio; 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.2.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou os argumentos do Instituto de Estudos 

do Desenvolvimento Sustentável – IEDS para que pudessem formalizar parceria com a 

Pastoral de Rua, explicando que a proposta se refere à adaptação de container de 12 

metros (40 pés) para abrigar uma lavanderia. Assim, disse que a proposta é de que o 

equipamento adaptado seja estacionado na Serraria Souza Pinto, onde funciona 

provisoriamente o empreendimento “Canto da Rua” e que no final do terceiro mês o projeto 

seja estacionado na Lagoinha, onde continuará atendendo aos moradores em situação de 

rua. Ato contínuo, colocou em votação a aprovação desta parceria, uma vez que o CAU/MG 

é o parceiro/financiador do projeto.  

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.2.3.  Aprovar a alteração provisória do local da execução do projeto AQUABOX. 

Estacionar o equipamento adaptado na Serraria Souza Pinto por um período de três meses, 

posteriormente, será realocado para o bairro Lagoinha. 

3.2.4. Encaminhar à Assessoria de Eventos para as providências cabíveis. 
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Item de pauta 

3.3. Apreciação dos recursos, contrarrazões e manifestação sobre a homologação do 

resultado do Edital nº 003/2020 - Chamada Pública para Credenciamento de 

Administradora de Benefícios de Planos de Assistência à Saúde 

Origem: COA 

Desenvolvimento 

3.3.1. O Presidente Danilo Silva Batista fez saber que, conforme manifestação do Grupo 

de Trabalho que cuidou da habilitação das proponentes, as empresas Valem 

Administradora de Benefícios Ltda e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A foram 

habilitadas e que as empresas Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda, 

Uniben Administradora de Benefícios EIRELI, Benevix Administradora de Benefícios Ltda., 

Servix Administradora de Benefícios S/S e Elo Administradora de Benefícios Ltda foram 

inabilitadas. A pedido, o Gerente Jurídico, Guilherme Alves, explicou os pormenores dos 

recursos e os motivos que levaram a lhes negar provimento. 

3.3.2. Nesse sentido, uma vez que havia prazo para recursos à etapa de habilitação, disse 

que as empresas Benevix Administradora de Benefícios Ltda, Servix Administradora de 

Benefícios S/S e Elo Administradora de Benefícios Ltda interpuseram recurso.  

3.3.3. Noutro momento, considerando que as interessadas Valem Administradora de 

Benefícios Ltda e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A, devidamente notificadas 

pelo CAU/MG, apresentaram tempestivamente suas contrarrazões aos recursos, 

rechaçando as alegações neles contidas. 

3.3.4.Considerando a relevância e pertinência com o objeto do Edital dos documentos 

não apresentados e das exigências descumpridas pelos proponentes; 

3.3.5.Considerando a vedação expressa à apreciação de documentos anexados pelos 

proponentes após o ato de inscrição estipulada pelo item 10.1.1. do Edital; 

3.3.6. Por oportuno, o Conselheiro Ademir Nogueira de Ávila manifestou sua 

preocupação com este processo e que não compete ao CAU/MG este tipo de 

credenciamento.  

3.3.7.Considerando, por fim, as manifestações, as razões e fundamentos expostos no 

Parecer Jurídico – GJ-CAU.MG - nº 117.2020, os relatórios e votos apresentados nesta 

oportunidade. O Presidente Danilo Silva Batista colocou em votação, sendo este 

aprovado, com as abstenções do Conselheiro Ademir Nogueira de Ávila e a da 

Conselheira Iracema Generoso de Abreu Bhering. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.3.8.Conhecer os recursos interpostos e negar-lhes provimento, mantendo-se a 

decisão do Grupo de Trabalho que concluiu pela inabilitação das proponentes Benevix 

Administradora de Benefícios Ltda, Servix Administradora de Benefícios S/S e Elo 

Administradora de Benefícios Ltda. 

3.3.9.Homologar as propostas das empresas Valem Administradora de Benefícios 

S.A e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., devidamente autorizadas pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para atuar como Operadora na 

modalidade Administradora de Benefícios e declará-las aptas ao Credenciamento.  

3.3.10. Encaminhar à Gerência Jurídica, Gerência Administrativa e Financeira – GAF, 

Patrocínio e Assessoria de Comunicação para providencias cabíveis. 

  

Item de pauta 

3.4. Apreciação da interposição de recurso ao resultado da habilitação do  Edital de 

Chamamento Público para Patrocínio nº 005/2020 – Modalidade: Patrimônio Cultural 

– Proponente: Instituto para o Desenvolvimento dos Sistemas de Transporte  – 

IDESTRA. 

Origem: COA 
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Desenvolvimento 

3.4.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou o recurso interposto pelo Instituto para 

o Desenvolvimento dos Sistemas de Transporte – IDESTRA contra o resultado da 

habilitação do Edital de Chamamento Público para Patrocínio nº 005/2020 - Modalidade 

Patrimônio Cultural.  

3.4.2. Considerando a apresentação do Conselheiro relator, Ademir Nogueira de Ávila,  

“O recorrente alega que a sua inabilitação se deu por desatendimento de condições formais 

de pequena proporção e que isto não está de acordo com as jurisprudências. Contudo a 

inabilitação não se deu pelo erro de indicação equivocada da natureza jurídica da 

recorrente, erro que poderia ser sanado, mas pela falta de apresentação de alguns 

documentos, ocasionados pelo erro de preenchimento da proposta. Os documentos 

faltantes não podem ser considerados irrelevantes para o processo, pois eles apresentam 

informações e comprovações significantes para a compreensão dos objetivos do 

proponente, da sua regularidade e a confirmação dos atos praticados para a inscrição no 

presente Edital, com a confirmação de seu representante legal. Portando não é possível 

desprezar estes documentos e habilitar a recorrente para participar nas fases subsequentes 

do Chamamento Público para Patrocínio n. 005/2020 -Modalidade Patrimônio Cultural, 

sendo desta forma indeferido o pedido de recurso”. 

Encaminhamento e 

Deliberação 

3.4.3.  Conhecer o recurso interposto e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão do 

Grupo de Trabalho que concluiu pela inabilitação da proponente Instituto para o 

Desenvolvimento dos Sistemas de Transporte – IDESTRA; 

 

3.4.4. Encaminhar à Comissão Temporária de seleção e classificação das propostas 

habilitadas da Chamada Pública para Patrocínio nº 005/2020 na modalidade Patrimônio 

Cultural, para conhecimento e devidas providências.  
 

4. OUTROS ASSUNTOS: 

 Não houve. 

5. ENCERRAMENTO: 

 

O Presidente do CAU/MG Danilo Silva Batista encerrou a reunião às 10h25. Esta Súmula foi redigida pelo Gestor  da 

Secretaria e, por ser a expressão da verdade, segue devidamente assinada por todos os presentes.  

 

Belo Horizonte, 23 de dezembro 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 

 

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

Iracema Generoso de Abreu Bhering 

Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

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

Ademir Nogueira de Ávila 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 

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

José Eustáquio Machado de Paiva 

Coordenador da CPFi-CAU/MG 
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