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SÚMULA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES DE 

ARQUITETOS E URBANISTAS – CEAU-CAU/MG 

 

DATA 04 de novembro de 2020 HORÁRIO 09h30 às 12h00 

LOCAL Videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

Danilo Silva Batista Presidente do CAU/MG 

Ademir Nogueira Ávila Coordenador da CEP-CAU/MG 

Fernanda Basques Moura Quintão Presidente 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. Aprovação da súmula da 47ª Reunião Extraordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 17 de setembro de 2020. 
Origem: Coordenador do CEAU; 
 
3.2. Apreciação sobre a DCEF-CAU/MG Nº 138.3.8/2020 - Manifestação Pública acerca do Decreto 47.998/2020, que altera 
conceitos, definições e interpretações de diversas normas no âmbito da aprovação de projetos de prevenção e combate a 
incêndios. Protocolo SICCAU nº 1178826/2020. Origem: CEF; 
 
3.3. Apreciação sobre as ações do Plano de Ação 2020 do CAU/MG que constam com o CEAU como unidade responsável. 
Protocolo SICCAU nº 1180872/2020. Origem: GEPLAN; 
 
3.4. Apreciação sobre o calendário de eventos do CEAU 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 do CAU/MG Danilo Silva Batista comentou sobre a questão do Plano Plurianual 

de Ação Governamental – PPAG, informando que enviou a proposta, encaminhada pela Assembleia 

Legislativa, para que o CAU e as entidades participassem das discussões. Disse que, na primeira 

reunião, participaram os Conselheiros Ítalo Stephan e Cláudio Rocha e, na segunda, apenas a 

gerente de planejamento estratégico, Sra. Rita Lopes, que informou sobre data limite para o envio de 

propostas. Disse que, infelizmente, não houve nenhuma manifestação nesse sentido por parte dos 

interessados.  

 

2.1.2. Noutro momento, falou sobre o manifesto das entidades em relação ao decreto do Corpo de 
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Bombeiros. Fez saber que houve duas reuniões, uma em caráter institucional e outra técnica, na qual 

se discutiu questões afetas à Arquitetura e Urbanismo com o comandante daquela instituição. Disse 

que, após tais reuniões, houve o entendimento de que a forma como o manifesto foi escrito não 

estava adequada para tratar dos temas relacionados ao decreto e, por este motivo o CEAU-CAU/MG 

não assinou o manifesto. Explicou, ainda, que o Corpo de Bombeiros está aberto ao diálogo e que 

pretendem unificar o entendimento acerca da questão.  

 

2.1.3. Falou sobre a questão do ofício enviado pela prefeitura de Ouro Preto, o qual trata de edital 

para contratação de profissionais a fim de que haja o credenciamento e implementação da Lei da 

ATHIS. Disse que o mencionado ofício foi enviado para a CATHIS-CAU/MG, sendo que o conteúdo 

deste foi discutido na reunião da comissão e que propuseram a celebração de um convênio com 

aquela prefeitura.  

 

2.1.4. Fez saber que o CAU/MG recebeu e-mail de uma profissional, a qual relatou suas dificuldades 

em conseguir um emprego e, por este motivo, solicitou que o seu currículo fosse enviado às 

entidades, no intuito de saber se poderiam conseguir alguma colocação para ela. Os membros do 

CEAU sugeriram que fosse criada alguma forma de cadastrar profissionais e estagiários em 

Arquitetura e Urbanismo, dentro do sítio do Conselho, para que estes possam ter mais visibilidade e, 

por conseguinte, maiores oportunidades. 

 

 2.2. Comissão de Ensino e Formação: 

 2.2.1. Não houve. 

 2.3. Comissão de Exercício Profissional: 

 

2.3.1. O Coordenador da CEP, Conselheiro Ademir Nogueira de Ávila, disse que a comissão que 

recebeu a lista de ligações de energia da CEMIG, através do convênio com aquele órgão, mas que 

houve dúvidas sobre como utilizar as informações contidas na listagem, pois esta continha apenas os 

endereços das instalações. Dessa forma, informou que deliberaram sobre a questão, a fim de gerar 

meios para a identificação dos proprietários desses endereços. Fez saber que também deliberaram 

sobre a questão da fiscalização da tipologia, pois o CAU passará a requisitar RRT para cada atividade 

de trabalho de arquitetura. Contudo, diante das dificuldades para saber as tipologias sem ir a campo, 

explicou que a fiscalização se dará, primeiramente, com a tipologia mínima, solicitando que na defesa 

o profissional explique qual é a tipologia, além de solicitar tais informações às prefeituras. 

 2.4. AsBEA/MG: 

 

2.4.1. A Presidente da AsBEA, Fernanda Basques, informou que os trabalhos estão concentrados 

nas questões referentes à organização do Minascon. Fez saber que convidaram o Sr. Celso Rayol e 

Sra. P. Piemonte, os quais participarão do evento. Disse que o tema que será apresentado se refere 

aos impactos da pandemia no mercado imobiliário e sobre as demandas do setor para o mercado. 

Informou que o evento ocorrerá no dia 17 de novembro e que já estão em fase de montagem das 

peças para divulgação. Explicou que houve dificuldades de encontrar palestrante sobre o tema 

sustentabilidade. Noutro ponto, falou sobre a questão referente à CasaCor, informando que estão 

estruturando e definindo a grade de participação no evento em 2021. Disse que o evento deste ano foi 

muito complicado para as entidades. 

 2.5. IAB – Departamento Minas Gerais: 

 

2.5.1. O Coordenador do CEAU e Secretário do IAB-MG Henrique Villela informou que não há relatos 

do IAB, pelo fato de não estarem se reunindo no momento. Disse, contudo, que a expectativa está 

voltada para o evento da CasaCor. 

 2.6. SINARQ/MG: 

 

2.6.1.  O Vice-Presidente do Sinarq Eduardo Fajardo comentou que no início de dezembro haverá o 

evento Encontro Nacional dos Sindicatos dos Arquitetos – ENSA, salientando que haverá premiação 

expressiva para mulheres arquitetas 

 
3. ORDEM DO DIA 

 

Item de pauta 
3.1. Aprovação da súmula da 47ª Reunião Extraordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 17 de 
setembro de 2020.  

Origem: Coordenador do CEAU 

Desenvolvimento: 
3.1.1. O Presidente Danilo Silva Batista apresentou a Súmula da 47ª Reunião Ordinária do CEAU-
CAU/MG e, não havendo nenhuma alteração, colocou-a em votação. 
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Encaminhamento e 
Proposta 

3.1.2. Aprovar a súmula da 47ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/MG, realizada em 17 de setembro de 
2020. 

  

Item de pauta 
3.2. Apreciação sobre a DCEF-CAU/MG Nº 138.3.8/2020 - Manifestação Pública acerca do Decreto 
47.998/2020, que altera conceitos, definições e interpretações de diversas normas no âmbito da 
aprovação de projetos de prevenção e combate a incêndios. Protocolo SICCAU nº 1178826/2020.  

Origem: Comissão de Ensino e Formação 

Desenvolvimento: 
3.2.1. O Presidente do CAU/MG, Danilo Silva Batista, disse que houve a decisão pela não assinatura 
do manifesto por ter havido o entendimento de que a forma como o manifesto foi escrito não estava 
adequada para tratar dos temas relacionados ao decreto. 

Encaminhamento e 
Proposta  

3.2.2. Dar ciência aos membros do CEAU. 

 

Item de pauta 
3.3. Apreciação sobre as ações do Plano de Ação 2020 do CAU/MG que constam com o CEAU 
como unidade responsável. Protocolo SICCAU nº 1180872/2020.  

Origem: Gerência de Planejamento Estratégico - GEPLAN 

Desenvolvimento 

3.3.1.  O Presidente do CAU/MG, Danilo Silva Batista, explicou, primeiramente, sobre a assinatura de 
convênio com o SEBRAE. Disse que a minuta está pronta, dependendo apenas de assinatura daqueles 
que celebrarão o convênio. Fez saber que, como o SEBRAE está muito envolvido com as questões 
relativas ao Minascon, eles solicitaram um prazo maior para a assinatura do convênio. Dessa forma, 
explicou que não é correto aprovar a divulgação enquanto não for assinado o convênio. Noutro 
momento, falou sobre a Cartilha de Empreendedorismo, informando que está suspensa no momento.  

Encaminhamento e 
Proposta  

3.3.2. Encaminhar à Geplan a atualização das ações do Plano de Ação 2020 do CAU/MG que constam 
o CEAU como unidade responsável. 

 

Item de pauta 3.4. Apreciação sobre o calendário de eventos do CEAU de 2020.  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.4.1.  O Presidente do CAU/MG, Danilo Silva Batista, informou que o Calendário de Eventos, mesmo 
tendo sido revisado, precisa de alguns ajustes. A Assessora de Eventos, Flávia Possato, explicou que 
enviou o Calendário para os membros do CEAU, para fins de definição da data de participação do 
CAU/CEAU no evento CasaCor. Informou que houve um contratempo na questão referente ao espaço 
que seria utilizado no CCBB. Por este motivo, disse que o CAU/CEAU deverá realizar suas ações em 
outro espaço, inclusive, sugerindo a Mineiraria como local apropriado para o evento. Dessa forma 
apresentou o vídeo do local e o enviou, por e-mail, para que os membros do CEAU conhecessem o 
espaço. Solicitou que fosse definido o formato das palestras. Falou, também, sobre o e-mail recebido do 
Minascon, informando que, pela ausência de patrocínio, os eventos serão pagos, mas que o CAU terá o 
incentivo para adquirir e/ou repassar para aqueles que quiserem participar do evento, de desconto de 
cinquenta por cento do valor integral, além de receber dez cortesias. Assim, solicitou que seja 
encaminhado para os conselheiros e colaboradores. O Presidente do CAU/MG, Danilo Silva Batista, 
solicitou que fossem analisados os eventos restantes do Calendário. Informou que o evento Metacidades 
será cancelado. Solicitou, assim, a adequação do Calendário. 

 
4. OUTROS ASSUNTOS:  
 
 

Assunto 4.1. Treinamento CEMIG em conjunto com o CAU  

Origem: GEPLAN 

Desenvolvimento 

4.4.1.  A Gerente de Planejamento Estratégico, Rita Gomes Lopes, informou que houve reunião com a 
CEMIG, dentro do escopo de cooperação técnica com aquele órgão, na qual apresentaram proposta de 
realização de treinamento à distância. Explicou que, dentre os conteúdos que comporão a grade desse 
treinamento, há assuntos diretamente ligados à atuação do profissional arquiteto e urbanista, referentes 
à segurança das edificações. Dessa forma, disse que solicitaram ao CAU que contribua com algum 
conteúdo ligado ao tema. Disse que a proposta foi iniciada faz uma semana e que a possível 
contribuição deveria ser encaminhada, preferencialmente, no mês de novembro do ano corrente. Disse 
que enviou a proposta inicial no e-mail, além de apresentar a proposta para os membros do CEAU. Falou 
que julgou a ação importante e que ela se enquadraria no acordo entre CAU e CEMIG. O presidente 
Danilo Batista, solicitou que a proposta fosse enviada para os membros titulares e suplente do CEAU, 
além dos membros da CEF e CEP. Além disso, solicitou que os membros do Colegiado enviassem 
propostas de conteúdo até o dia 11 do mês de novembro de 2020.  
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5. ENCERRAMENTO  
 
O Presidente Danilo Silva Batista encerrou a reunião às 12h00 do dia 04 de novembro de 2020. Esta Súmula foi aprovada na 49ª 
Reunião Ordinária do CEAU, realizada em 02 de fevereiro de 2021 e, por ser a expressão da verdade, segue por todos os presentes, 
devidamente assinada. 

 
  
 
 

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

 
 
 

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

 

.........................................................  
      Ademir Nogueira Ávila  
   Coordenador da CEP-CAU/MG 

 
 
 

 

......................................................... 
       Fernanda Basques Moura Quintão 
         Presidente AsBEA-MG 

.........................................................  
      Eduardo Fajardo Soares         
       Vice-Diretor do Sinarq-MG 
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