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ITEM DE PAUTA 3.7 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO Solicita alteração de datas das reuniões de ordinárias, e reunião extraordinária  
 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAU/MG  

DCOA-CAU/MG Nº 217.3.7/2021  

 

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAU/MG – COA-CAU/MG, em reunião 
ordinária, no dia 23 de junho de 2021, por videoconferência, no exercício das competências e 
prerrogativas que trata o art. 97 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária nº 
0085.6.5/2018, do CAU/MG e homologado pela Deliberação Plenária nº DPABR Nº 0087-11/2019, do 
CAU/BR, e a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e: 

Considerando o inciso VI do artigo 92 do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como 
competência comum às Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “apreciar e deliberar sobre 
convocações de reuniões extraordinárias; 

Considerando o inciso I do artigo 97 do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe que compete à 
COA “propor, apreciar e deliberar sobre atos normativos relativos à gestão da estratégia 
organizacional, referente a atendimento, funcionamento, patrimônio e administração do CAU/MG”; 

Considerando a formulação do plano de ação e orçamento do CAU/MG para o exercício de 2021, 
aprovado mediante deliberação plenária DPOMG Nº 0108.6.5-2020, de 16 de novembro de 2020; 

Considerando a Deliberação DCOA Nº 211.3.3.2021 que propõe um plano de trabalho da 
COA/CAUMG para 2021; 

Considerando a atualização do calendário de reuniões do CAU/MG para 2021, aprovado em Reunião 
Plenária conforme DPOMG Nº 0112.7.7/2021; 

Considerando a disponibilidade dos conselheiros e conselheiras membros da COA-CAU/MG para a 
realização das reuniões ordinárias, preferencialmente às quartas-feiras; 

Considerando as diretrizes para elaboração de editais de premiação e chamamentos públicos de 
patrocínio encaminhadas pelas comissões especiais do CAU/MG. 

 

 

DELIBERA: 

 

1. Por solicitar à Presidência do CAU/MG a alteração das seguintes datas das reuniões 
ordinárias da COA: 

a. de 26 de julho para 28 de julho de 2021; 

b. de 16 de agosto para 18 de agosto de 2021; 

c. de 20 de setembro para 22 de setembro de 2021. 

2. Por solicitar à Presidência do CAU/MG a convocação de reunião extraordinária desta 
Comissão, a ser realizada no dia 14 de julho de 2021, no horário das 09h00 às 17h00. 
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Folha de Votação DCOA-CAU/MG n° 217.3.7/2021 

 

Conselheiros Estaduais 
Votação 

Sim       
(a favor) 

Não 
(contra) 

Abstenção 
Ausência na 

votação 

1 Elaine Saraiva Calderari                        TITULAR x    

2 
Maria Carolina Nassif Mesquita de 
Paula 

TITULAR 
x    

3 Sérgio Myssior                              TITULAR x    

4 Claudia Bernadeth Ribeiro SUPLENTE x    

 
 
Elaine Saraiva Calderari                   ____________________________________          
Coordenadora da COA-CAU/MG                                                  
 
Maria Carolina Nassif Mesquita de Paula           ____________________________________  
Coordenadora-adjunta da COA-CAU/MG 
 
Sérgio Myssior                                                      ____________________________________  
Membro da COA-CAU/MG 
 
Claudia Bernadeth Ribeiro                                   ____________________________________ 
Membro da COA-CAU/MG 

 
 
 
 
 
Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do 
Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação de reuniões 
deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento em 
reunião gravada e com a anuência dos membros da Comissão de Organização e Administração do CAU/MG.  

 
 
 
 
 

 

 
Rita Gomes Lopes 

Assessoria COA-CAU/MG 
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