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SÚMULA DA 218ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – 
COA-CAU/MG  

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 14/07/2021  

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 

Sérgio Myssior Membro Titular COA-CAU/MG 

PARTICIPANTES 
CONVIDADOS 

Matheus Lopes Medeiros Membro Suplente COA-CAU/MG 

Lucas Lima Leonel Coordenador da CATHIS-CAU/MG 

Luciana Bracarense Veloso Coordenadora da CEF-CAU/MG 

Ariel Luís Lazzarin Gerente Geral 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 217ª reunião será apreciada pelos membros da 
COA-CAU/MG, durante a 219ª. reunião ordinária.  
COMUNICADOS: 
1. Dar ciência sobre a seguinte demanda: 

Em atendimento à Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 147.3.5.2021, a qual considera 
"a proposta de publicação do CAU/MG que apresente a importância da Arquitetura e Urbanismo e 
do exercício profissional para a gestão pública e para a sociedade" e "o histórico de importantes 
discussões e ações desenvolvidas pelas comissões do CAU/MG em todas as suas gestões" e delibera 
por "aprovar o levantamento de conteúdos já trabalhados e, se for o caso, a apresentação de novos 
conteúdos, pelas comissões do CAU/MG em todas as suas gestões, sobre a importância da profissão 
para a gestão pública e para a sociedade" e "solicitar às comissões que remetam as contribuições 
até 31 de agosto de 2021", solicitamos às Comissões que apresentem até o dia 31 de agosto de 2021 
o conjunto de contribuições para a referida publicação. 

2. Dar ciência sobre a DELIBERAÇÃO Nº 020/2021 – COA – CAU/BR e OFíCIO nº 046/2021- CAU/BR- PRES, 
resultantes do Encontro COA nacional, ocorrido em 01 e 02 de junho de 2021. 

ORDEM DO DIA: 
1.  Deliberação Plenária DPOMG Nº 0115.7.4/2021, que trata das diretrizes do edital para estabelecer 
convênios com instituições para qualificar e capacitar os profissionais arquitetos e urbanistas para trabalhar 
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   4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS A SEREM TRATADOS 

ITEM DE PAUTA 

ORDEM DO DIA: 
1.  Deliberação Plenária DPOMG Nº 0115.7.4/2021, que trata das diretrizes do 
edital para estabelecer convênios com instituições para qualificar e capacitar os 
profissionais arquitetos e urbanistas para trabalhar com regularização 
fundiária, na qual se deliberou “envolver as comissões CEF-CAU/MG e CATHIS-
CAU/MG no desenvolvimento do edital” (SICCAU: 1309341/2021). 

DESENVOLVIMENTO 
 
 

Conforme orientação da coordenadora Elaine Calderari, foram convidados para 
esta reunião os coordenadores das comissões CEF (Comissão de Ensino e 
Formação) e CATHIS (Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação 
de Interesse Social), Luciana Bracarense e Lucas Leonel, respectivamente. 
Participaram também o Gerente Jurídico Dr. Guilherme Alves e o Gerente Geral 
Ariel Lazzarin. 
A assessora Rita citou como modelo para a elaboração deste edital, o Edital de 
Credenciamento de Pessoas Jurídicas n° 002/2020. O Gerente Jurídico do 
CAU/MG, Dr. Guilherme, apresentou uma breve descrição do mesmo e das 
possíveis razões pelas quais este tenha resultado como deserto em 2020. 
No turno da manhã, esta comissão ouviu as contribuições do coordenador da 
CATHIS, Lucas Leonel, principalmente no que diz respeito ao envolvimento das 
prefeituras e secretarias municipais como possíveis interessados na 
participação do certame. Ele solicitou levar o assunto para ser discutido na 
próxima reunião ordinária da CATHIS, agendada para o dia 02 de agosto. 
No turno da tarde, houve a participação da coordenadora da CEF, Luciana 
Bracarense, que contribuiu com questões relacionadas aos critérios de 
qualidade dos cursos, conteúdos programáticos, diferenças de carga horária e 
avaliações de desempenho. Ela também solicitou discutir com os demais 
membros da CEF na próxima reunião ordinária, agendada para 26 de julho, e se 
prontificou a adiantar o assunto via e-mail antes desta data. 
O conselheiro Sérgio Myssior reforçou o caráter simplificado da proposta, e 
questionou sobre o encaminhamento dado às comissões CEF e CATHIS, uma vez 
que as diretrizes para este edital já haviam sido aprovadas pelo Conselho 
Diretor e Plenária.  
Após amplo debate, foram elencados pontos principais que devem ser 
considerados no texto da minuta a ser concluída por esta comissão, 
impreterivelmente na próxima reunião ordinária, agendada para o dia 28 de 
julho: que a proposta apresentada contemple uma avaliação de desempenho 
feita pelos alunos a cada curso realizado, sendo o requisito mínimo para a 
manutenção do credenciamento a obtenção de uma média mínima de 60% 
nesta avaliação; que não será fornecido nenhum selo ou tipo de chancela do 
CAU/MG às instituições credenciadas; que a habilitação dos proponentes seja 

com regularização fundiária, na qual se deliberou “envolver as comissões CEF-CAU/MG e CATHIS-CAU/MG 
no desenvolvimento do edital” (SICCAU: 1309341/2021). 

ENCERRAMENTO: 
 A 218ª reunião foi encerrada às 17h05. 
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realizada em uma etapa única, por um único grupo/comissão de composição a 
ser definida posteriormente; que seja considerada a realização de um evento 
para lançamento do edital, a fim de ampliar a divulgação em todo o estado de 
Minas Gerais; que seja feita uma campanha de comunicação direcionada para 
os potenciais interessados. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Uma vez que o assunto foi discutido durante todo o dia, e que houve alteração 
no quórum durante a reunião, foram feitas duas deliberações acerca do mesmo 
assunto, com encaminhamentos similares: Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 
218.3.1/2021 e Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 218.3.2/2021. 

ITEM DE PAUTA 
4.2. Solicita esclarecimentos sobre a Deliberação do Conselho Diretor DCD-
CAU/MG Nº 147.3.5.2021  

DESENVOLVIMENTO 
 

Considerando o comunicado feito sobre a solicitação às Comissões que 
apresentem até o dia 31 de agosto de 2021 o conjunto de contribuições para 
uma publicação de conteúdos de todas as gestões do CAU/MG (conforme DCD-
CAU/MG Nº 147.3.5.2021), os membros desta comissão levantaram diversos 
questionamentos e deliberaram por solicitar à Presidência maiores 
esclarecimentos quanto: quais são os responsáveis pela compilação e 
elaboração dos conteúdos; quais informações deverão constar na publicação; 
qual será a forma de divulgação da publicação. 
Considerando ainda o entendimento dos conselheiros desta comissão de que 
há uma falha na comunicação interna do CAU/MG e nos fluxos internos de 
trabalho, deliberaram por solicitar à Presidência um detalhamento sobre todos 
os órgãos colegiados, com apresentação do mapeamento e do fluxograma de 
trabalho de cada comissão ordinária e especial, acompanhada de uma análise 
crítica dos gargalos e caminhos críticos, bem como de orientações para a 
melhoria de eficiência, eficácia e ao atendimento dos propósitos e 
competências de cada órgão colegiado do CAU/MG. O prazo solicitado é até 31 
de outubro. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 218.3.3/2021. 

5. OUTROS ASSUNTOS 

Os membros desta comissão questionaram sobre o papel dos conselheiros na elaboração dos editais, 
programas e demais conteúdos e normativos da COA, uma vez que consideram que os textos devem ser 
encaminhados prontos, apenas para apreciação e aprovação pela comissão. A sugestão recorrente é de 
que o CAU/MG contrate uma consultoria especializada para elaboração de editais diversos.  
Houve questionamento acerca das atribuições da COA descritas no Regimento Interno do CAU/MG, que 
acompanha o Regimento Geral do CAU/BR. 

 

 

6. ENCERRAMENTO 

Às 17h05min, tendo sido o que havia a ser tratado, a Coordenadora Adjunta Maria Carolina Nassif encerrou 
a 218ª 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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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 
 
Sérgio Myssior                                                        ____________________________________ 

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.  

 
Belo Horizonte, 09 de agosto de 2021. 

 
 
Rita Gomes Lopes                                            __________________________________                             
Assessoria COA-CAU/MG             
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