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SÚMULA DA 219ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – COA-
CAU/MG  

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 04/08/2021  

LOCAL: Videoconferência 

HORÁRIO: 09h30 – 17h00 

2. PARTICIPAÇÃO: 

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

TIPO DE REUNIÃO Ordinária 

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 

Ramon Dupláa Moreira Membro Suplente COA-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 SÚMULAS: 
As súmulas da 217ª e 218ª. reuniões foram apreciadas pelos membros da COA-CAU/MG, durante a 219ª. 

reunião ordinária.  
COMUNICADOS: 

Não houve comunicado. 

ORDEM DO DIA: 

1. Apreciação e aprovação das súmulas das 217ª e 218ª reuniões da COA.  

2. Minuta do edital de credenciamento de pessoas jurídicas para qualificar e capacitar os profissionais 

arquitetos e urbanistas para trabalharem com regularização fundiária.  

3. Acompanhar tratativas sobre a campanha em formato de diálogo – podcast. PRÓXIMOS ASSUNTOS:  

4. Acompanhar as respostas aos pedidos de esclarecimento sobre editais de patrocínio ou tomar outras 

providências cabíveis.  

5. Criar Fóruns Regionais nas 10 (dez) regiões de planejamento (conforme adotado oficialmente pelo 

Governo de Minas), a fim de reunir projetos de lei, entidades associativas da sociedade civil, do poder 

público municipal, com temas relacionados à Arquitetura e Urbanismo, e consequentemente conduzir 

propostas a um Seminário Legislativo a ser realizado em BH para construção da Frente Parlamentar junto 

à ALMG. 

6. Propor uma revisão do Regimento Interno no que tange aos critérios para inclusão de entidades no CEAU.  

7. Propor a construção de um sistema de gestão da qualidade, através de consultorias especializadas. 
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   4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS A SEREM TRATADOS 

ITEM DE PAUTA 1. Apreciação e aprovação das súmulas das 217ª e 218ª reuniões da COA.  

DESENVOLVIMENTO 
 
 

Não houve solicitação de alteração nas minutas das súmulas, encaminhadas 

previamente pela assessora Rita aos membros da COA. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

As súmulas das 217ª e 218ª. reuniões ordinárias da COA-CAU/MG foram 

devidamente aprovadas, por unanimidade, e estarão disponíveis no Portal da 

Transparência desta autarquia.  
 

ITEM DE PAUTA 

2. Minuta do edital de credenciamento de pessoas jurídicas para qualificar e 

capacitar os profissionais arquitetos e urbanistas para trabalharem com 

regularização fundiária. 

DESENVOLVIMENTO 
 

Uma vez recebidas as contribuições da CEF (Comissão de Ensino e Formação) e 

CATHIS (Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse 

Social), e estas tendo sido conhecidas pela CPUA (Comissão Especial de Política 

Urbana e Ambiental), a minuta previamente elaborada pela assessora Rita foi 

inteiramente revisada, assim como os anexos integrantes do referido edital. O 

convidado Dr. Guilherme Alves, Gerente Jurídico do CAU/MG, participou da 

reunião, esclarecendo dúvidas e contribuindo para esta revisão. Registra-se o 

descontentamento do conselheiro Sérgio Myssior pela tramitação lenta desde 

a elaboração das diretrizes do edital pela CPUA até a conclusão de sua minuta, 

pela COA. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Deliberação DCOA-CAU/MG n° 219.3.2.2021. 

ITEM DE PAUTA 
3.Acompanhar tratativas sobre a campanha em formato de diálogo – podcast. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
 

Foi dado o conhecimento de que já foram gravados e publicados dois áudios 

pela COA, para a campanha em podcast. Os próximos assuntos a serem 

gravados serão:  

• elaboração do edital de ATHIS, a ser gravado pela conselheira Elaine 

Calderari ou conselheiro Matheus Lopes. (atenção ao prazo, por causa 

do período de publicação deste edital). 

• elaboração do edital de Boas Práticas, a ser gravado pelo conselheiro 

Sérgio Myssior. 

 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Não houve encaminhamento de deliberação. 

ENCERRAMENTO: 
 A 219ª reunião foi encerrada às 15h50. 
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ITEM DE PAUTA 
4. Acompanhar as respostas aos pedidos de esclarecimento sobre editais de 
patrocínio ou tomar outras providências cabíveis.  

DESENVOLVIMENTO 
 

Foi apresentada uma planilha contendo as dúvidas e respostas compiladas, 

aprovadas pela Coordenadora da COA, referentes ao Edital ATHIS 2021. O 

arquivo foi enviado a todos os membros desta comissão. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Não houve encaminhamento de deliberação. 

ITEM DE PAUTA 

Criar Fóruns Regionais nas 10 (dez) regiões de planejamento (conforme 

adotado oficialmente pelo Governo de Minas), a fim de reunir projetos de lei, 

entidades associativas da sociedade civil, do poder público municipal, com 

temas relacionados à Arquitetura e Urbanismo, e consequentemente conduzir 

propostas a um Seminário Legislativo a ser realizado em BH para construção 

da Frente Parlamentar junto à ALMG. 

DESENVOLVIMENTO 
 

Após ampla discussão sobre o tema, com ênfase para que esta ação seja 

coletiva, envolvendo outras comissões do CAU/MG, deliberou-se por 

encaminhar à Presidência alguns informes iniciais: 

• Objetivos gerais: os Fóruns Regionais têm como objetivo 

fortalecer e articular os profissionais de Arquitetura e Urbanismo do 

Estado de Minas Gerais, em uma atuação conjunta com a administração 

pública municipal, regional e estadual, assim como a sociedade civil para 

o diagnóstico, proposições e implementações de políticas públicas. 

• Público-alvo: profissionais de Arquitetura e Urbanismo, entes da 

administração pública municipal, regional e estadual, e sociedade civil. 

• Etapas a serem desenvolvidas: 

2021 – Etapa 1 – Diagnóstico 

2022 – Etapa 2 – Proposições 

2023 – Etapa 3 – Implementações 

• Recomendações: A estruturação dos Fóruns Regionais deverá ser 

aberta e de ampla discussão junto às demais comissões do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, ordinárias e especiais, a fim 

de tornar esta ação participativa e garantir as contribuições quanto à 

construção do formato, cronograma e execução da proposta. É 

importante destacar que a criação e estruturação deverão se dar 

coletivamente, não restringindo às atribuições da COA, e sim 

considerando uma ação integrada do CAU/MG. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Deliberação DCOA-CAU/MG n° 219.3.5.2021. 
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ITEM DE PAUTA 
6. Propor uma revisão do Regimento Interno no que tange aos critérios para 
inclusão de entidades no CEAU.  

DESENVOLVIMENTO 
 

A assessora Rita comunicou que, quanto à regularidade documental, conforme 

informado pela Secretaria Geral, atualmente, não há pendência de nenhuma 

das entidades que compõem o CEAU-CAU/MG (Colegiado de Entidades de 

Arquitetos e Urbanistas de Minas Gerais). 

Houve um debate sobre os critérios de inclusão das entidades no CEAU e sobre 

a participação e envolvimento de seus representantes nas reuniões. 

O convidado Ariel Lazzarin, Gerente Geral do CAU/MG, participou da reunião 

neste momento, prestando os esclarecimentos necessários. 

Após discussão, esta comissão deliberou por solicitar à Presidência um 

levantamento das entidades que incluem Arquitetos e Urbanistas em sua 

composição e que tenham em seu Estatuto Social a busca da valorização e 

defesa da Arquitetura e Urbanismo, no Estado de Minas Gerais, para que, 

posteriormente possa ser avaliada a possibilidade de convite para participação 

nas reuniões do CEAU. Além disso, solicitou à Presidência uma análise da 

frequência dos membros atuais do CEAU nas reuniões em que são convocados, 

além de avaliar a possibilidade de se criar critérios de participação no sentido 

de manter a regularidade de presença nas reuniões. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Deliberação DCOA-CAU/MG n° 219.3.6.2021. 

ITEM DE PAUTA 
7. Propor a construção de um sistema de gestão da qualidade, através de 
consultorias especializadas. 

DESENVOLVIMENTO 
 

Os membros desta comissão consideram de muita relevância a implantação de 

um sistema de gestão da qualidade no CAU/MG. Conhecendo a realidade 

administrativa do Conselho, deliberaram por solicitar à Presidência a realização 

de orçamentos de consultorias especializadas para implantação de um Sistema 

de Gestão da Qualidade do CAU/MG, com vistas à Certificação ISO-9001, 

conforme critérios da legislação vigente para a sua possível contratação. Após 

realização dos orçamentos, solicita também avaliar a inclusão das despesas na 

Programação Orçamentária de 2022. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Deliberação DCOA-CAU/MG n° 219.3.7.2021. 

5. OUTROS ASSUNTOS 

A coordenadora Elaine citou a aprovação dada pelo Conselho Diretor quanto ao rodízio das assessorias 

técnicas das comissões ordinárias e especiais. Os conselheiros Carlos Eduardo e Sérgio Myssior 

questionaram sobre a decisão, e consideraram que o assunto deveria ter sido tratado anteriormente por 

esta comissão que zela pela Organização e Administração do CAU/MG. 
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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.  

 
 
 
 
Rita Gomes Lopes                                            __________________________________                             
Assessoria COA-CAU/MG             
  

6. ENCERRAMENTO 

Às 15h50min, tendo sido o que havia a ser tratado, a Coordenadora Elaine Saraiva Calderari encerrou a 

219ª 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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