
  

 

 

ITEM DE PAUTA 3.1 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 
Aprecia proposta de funcionamento remoto para reuniões extraordinárias. 
Protocolo SICCAU nº 1176180/2020. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 137.3.1.2021 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 18 de 

janeiro de 2021, por videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o 

art. 154 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, 

homologado pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso VIII do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao 

Conselho Diretor do CAU/MG apreciar e deliberar sobre proposta para alteração da estrutura 

organizacional e do funcionamento das unidades organizacionais do CAU/MG, para deliberação da 

COA-CAU/MG; 

 

Considerando o disposto no inciso IX do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao 

Conselho Diretor do CAU/MG apreciar e deliberar sobre as rotinas administrativas, os instrumentos 

normativos de gestão de pessoas e os planos de comunicação da autarquia, propostas pela 

Presidência do CAU/MG; 

 

Considerando que, desde março de 2020, o CAU/MG adotou a realização de reuniões por meio de 

transmissão eletrônica, utilizando meios de comunicação à distância, como medida de proteção de 

seus colaboradores e dirigentes frente à pandemia do COVID-19; 

 

Considerando o Relatório Contábil Nº 001/2020 - Comparativo de Despesa 2018, 2019 e 2020, de 19 

de outubro de 2020, enviado pela Gerência Administrativa e Financeira (GAF-CAU/MG), recebido 

por meio de Protocolo SICCAU Nº 1176180/2020 que revela uma redução de mais de 22% no 

comparativo 2019 x 2020 e mais de 16% no comparativo 2018 x 2020, no mesmo período de abril a 

agosto;  

 

Considerando como princípio a melhor gestão das receitas obtidas com anuidades, contribuições, 

multas, taxas e tarifas de serviços (inciso I, do art. 37, da Lei Federal n. 12.378/2020) pagas pelos 

profissionais arquitetos(as) e urbanistas registrados no CAU; 

 

Considerando dar maior celeridade e economia no atendimento de demandas urgentes que acionam 

reuniões extraordinárias sejam de setores operacionais sejam de órgão colegiados e/ou 

deliberativos;  

 

Considerando a Deliberação da Comissão de Organização e Administração DCOA-CAU/MG Nº 

207.3.4/2020, que propõe que sejam tomadas as devidas providências para a homologação da 

adoção no CAU/MG que, preferencialmente, as reuniões extraordinárias passem a ocorrer 

remotamente por meio de transmissão eletrônica, utilizando meios de comunicação à distância e 

certificação digital, salvo quando for indispensável a participação presencial de membro ou 

convidado, mediante justificativa e autorização do órgão responsável.  

 
X 

X 

X 

 



  

 

 

DCD-CAU/MG Nº 137.3.1.2021 
 
 
DELIBEROU: 
 
1. Encaminhar à Comissão de Organização e Administração – COA-CAU/MG para revisão da 
deliberação DCOA-CAU/MG Nº 207.3.4/2020 e a preparação de um ato normativo que discipline as 
reuniões remotas no âmbito do CAU/MG. 
 
  

 

 Conselheiros 
 

  

Votação 

  Sim Não Abstenção Ausência 

1 Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente     

2 Ademir Nogueira de Ávila Vice-Presidente x    

3 Luciana Bracarense Coimbra Veloso  Coordenadora da CEF x    

4  Cecília Maria Rabelo Geraldo Coordenadora da CED x     

5 Fábio Almeida Vieira Coordenador da CEP x     

6 Elaine Saraiva Calderari Coordenador da COA x    

7  Rosilene Guedes Souza     Coordenador da CPFi  x    

 
 

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2021. 
 
 
 
Maria Edwiges Sobreira Leal    --------------------------------------------------------- 

Presidente do CAU/MG 

 

Ademir Nogueira de Ávila    --------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente do CAU/MG 

 

Luciana Bracarense Coimbra Veloso                               ---------------------------------------------------------

Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

Cecília Maria Rabelo Geraldo     ---------------------------------------------------------

Coordenadora da CED-CAU/MG 

 

Fábio Almeida Vieira                   --------------------------------------------------------- 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 

Elaine Saraiva Calderari                                                            --------------------------------------------------------- 

Coordenadora da COA-CAU/MG  

 

Rosilene Guedes Souza                    --------------------------------------------------------- 

Coordenadora da CPFi-CAU/MG 
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