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SÚMULA DA 216ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – 
COA-CAU/MG  

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 09/06/2021  

LOCAL: Videoconferência 

HORÁRIO: 09h00 – 17h00 

2. PARTICIPAÇÃO: 

COORDENAÇÃO  Elaine Saraiva Calderari, Coordenadora da COA-CAU/MG                                                  

TIPO DE REUNIÃO Extraordinária 

ASSESSORIA  Rita Gomes Lopes, Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/MG 

PARTICIPANTES 
CONVOCADOS 

Nome Cargo/função 

Elaine Saraiva Calderari Coordenadora da COA-CAU/MG                                                  

Maria Carolina Mesquita de Paula Coordenadora adjunta COA-CAU/MG 

Carlos Eduardo Rodrigues Duarte Membro Titular COA-CAU/MG 

Ramon Dupláa Moreira Membro Suplente COA-CAU/MG 

CONVIDADOS 

Claudia Bernadeth Ribeiro Membro Suplente COA-CAU/MG 

Guilherme Jabour Assessor de Comunicação do CAU/MG 

Guilherme Alves Gerente Jurídico do CAU/MG 

3. PAUTA DA REUNIÃO 

VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:   
Registra-se a presença de todos os membros convocados para esta reunião de comissão, que confirmaram 
presença.  
DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE SÚMULA: 
Por se tratar de uma reunião extraordinária, a Súmula da 215ª reunião será apreciada pelos membros da 
COA-CAU/MG, durante a 217ª. reunião ordinária.  
COMUNICADOS: 
- A coordenadora Elaine Saraiva fez um breve relato do IV Encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF. 
Mencionou alguns pontos importantes abordados no referido evento, tais como: análise comparativa de 
dados de RRT emitidos ao longo dos últimos anos em alguns CAU/UF, e o impacto da pandemia nestes 
resultados; possibilidades e relevância da criação de comissão de equidade de gênero. Em seguida a 
coordenadora adjunta Maria Carolina também relatou trechos do encontro, dos quais ela pôde participar, 
destacando o compartilhamento de pautas das COA-CAU/UF e a tecnologia como uma questão crítica de 
melhoria a ser tratada nos estados e no CAU/BR. A assessora Rita completou o relato do encontro citando 
outros itens tratados: criação do CAU, transição entre gestões, gestão documental, sistemas disponíveis, 
entre outros. 
- O conselheiro Carlos Eduardo questionou sobre a disponibilidade do IGEO, uma vez que este assunto 
consta na apresentação que foi feita no IV Encontro da COA-CAU/BR. Apresentou críticas relacionadas à 
eficácia da comunicação interna no CAU/MG, uma vez que ele não conhecia o sistema IGEO. Além disso, 
salientou o aspecto estratégico da COA, e a necessidade de aprimorar esta atribuição da comissão, 
evitando-se o excesso de funções rotineiras e executivas. Falou ainda sobre a necessidade de contratação 
de consultorias especializadas para a execução de tarefas muito técnicas e específicas, como editais de 
convênios de saúde, por exemplo. A coordenadora Elaine reiterou o que foi dito pelo conselheiro Carlos, 
ressaltando que os conselheiros não deveriam construir ações, tais como elaborar editais e planos. A 
coordenadora adjunta Maria Carolina concordou que há muito desconhecimento por parte dos 
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   4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS A SEREM TRATADOS 

ITEM DE PAUTA 
4.1. Formatar Edital de Patrocínio na modalidade Assistência Técnica para 
Habitação de Interesse Social (ATHIS), a partir de diretrizes a definir pela 
CATHIS. (Protocolo SICCAU 1298734/2021). 

DESENVOLVIMENTO 
 
 

Considerando como referência o Edital de Chamamento Público de Patrocínio 

do CAU/MG n° 004/2020, na modalidade ATHIS, publicado em 2020, e as 

diretrizes encaminhadas pela Comissão Especial de Assistência Técnica para 

Habitação de Interesse Social (CATHIS), que foram aprovadas na Reunião 

Plenária ocorrida em 18 de maio de 2021, os membros desta comissão 

elaboraram uma minuta de edital para um novo chamamento público, a ser 

publicado preferencialmente no mês de junho de 2021. 

A fim de sanar algumas dúvidas sobre aspectos legais do texto proposto, e 

responder sobre possibilidades de simplificação quanto à documentação e 

prestação de contas, foi convidado a participar desta reunião o Gerente Jurídico 

do CAU/MG, Dr. Guilherme Alves. Ele salientou que fará uma revisão detalhada 

da minuta, mas está atento às legislações pertinentes ao tema que o impedem 

de eliminar certos itens do edital. 

conselheiros quanto ao trâmite interno de processos, e que a comunicação interna poderia ser melhor. O 
conselheiro Ramon Dupláa também concordou quanto ao volume excessivo de trabalho das comissões, e 
quanto à necessidade de se contratar consultorias especializadas em alguns assuntos mais técnicos. A 
coordenadora Elaine disse que vai abordar estas questões diretamente com a presidente. Por fim, o 
conselheiro Carlos Eduardo solicitou que o assunto seja aprofundado num próximo seminário interno, a ser 
promovido, em breve, pelo CAU/MG. 
- A assessora Rita apresentou a solicitação encaminhada pela Presidente, via protocolo 1278482/2021 de 
07/06/2021: “À GEPLAN, considerando a solicitação do Assessor de Comunicação que solicita à COA que 
organize, em arquivo, a ordem das gravações (quais conselheiros vão gravar em qual ordem), 
disponibilidade na semana (melhor dia de segunda a sexta) e contatos do Conselheiro para que possa entrar 
em contato. Assim, a pedido do Gerente Geral favor incluir o assunto nos comunicados da próxima reunião 
(09 de junho) e que, sendo necessário, solicite a participação do Guilherme Jabour para esclarecimentos e 
tratativas. Att.” 
Neste momento, foi dada a participação ao assessor de comunicação Guilherme Jabour na reunião. Este 
reiterou aspectos sobre a gravação dos spots de podcasts e sanou as dúvidas dos presentes. Ficou 
estabelecida a seguinte ordem de gravação: 1° conselheiro Carlos Eduardo e 2° conselheira Maria Carolina. 
 

ORDEM DO DIA: 
1. Formatar Edital de Patrocínio na modalidade Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social 
(ATHIS), a partir de diretrizes a definir pela CATHIS. (Protocolo SICCAU 1298734/2021). 
2. Formatar Edital de Patrocínio conforme diretrizes da CPUA. (Protocolo SICCAU 1316039/2021). 
 

ENCERRAMENTO: 
 A 216ª reunião foi encerrada às 16h55. 
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DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 216.3.1/2021. 

ITEM DE PAUTA 
4.2. Formatar Edital de Patrocínio conforme diretrizes da CPUA. (Protocolo 
SICCAU 1316039/2021). 

DESENVOLVIMENTO 
 

Considerando que a discussão sobre o item 4.1 da pauta durou até o final da 
tarde, horário previsto para o término da reunião, não houve tempo hábil para 
a elaboração da minuta deste edital.  
Além disso, os conselheiros desta comissão, que também participam da 
Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA), informaram que 
houve novo encaminhamento deste assunto ao Conselho Diretor. 
Desta forma, a COA aguardará novas diretrizes a respeito. 
 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Não houve encaminhamento de deliberação. 

5. OUTROS ASSUNTOS 

Não foram abordados outros assuntos. 
 

 

 
Elaine Saraiva Calderari                   ____________________________________          

Coordenadora da COA-CAU/MG                                                  
 
Maria Carolina Nassif Mesquita de Paula       ____________________________________  

Coordenadora-adjunta da COA-CAU/MG 
 

Carlos Eduardo Rodrigues Duarte                     ____________________________________ 

Membro da COA-CAU/MG 
 
Ramon Dupláa Soares Pinheiro de Araujo Moreira       _____________________________ 

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             
 

 

6. ENCERRAMENTO 

Às 16h55min, tendo sido o que havia a ser tratado, a Coordenadora Elaine Saraiva Calderari encerrou a 
216ª Reunião da Comissão de Organização e Administração do CAU/MG. Para os devidos fins, foi lavrada 
esta Súmula que segue assinada pelos participantes convocados da reunião, e pela assessora Rita Gomes 
Lopes. 
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