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SÚMULA DA 220ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – COA-
CAU/MG  

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 18/08/2021  

LOCAL: Videoconferência 

HORÁRIO: 09h30 – 17h00 (convocação) 

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 

Sergio Myssior Membro Titular COA-CAU/MG 

CONVIDADOS Marcus Cesar Martins da Cruz Arquiteto Analista 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: 
A Súmula da 219ª reunião foi apreciada e aprovada pelos membros da COA-CAU/MG.  
COMUNICADOS: 
- A Coordenadora Elaine Saraiva fez um breve relato da decisão sobre a prorrogação de prazo para 
submissão de propostas do Edital de chamada Pública de Patrocínio na modalidade de Athis; 
- Também, citou que solicitou resposta da Presidente do CAU/MG a respeito do rodízio das Assessorias das 
Comissões; 
- A Assessora Rita Lopes informou que o Edital de Boas práticas está na GAF para publicação em breve, 
ainda sem data estimada; 
- Também, mencionou que a solicitação da COA de apresentação e análise crítica de como as comissões 
têm trabalhado em seus fluxos foi encaminhada à Geplan; 
- O Cons. Sergio Myssior propôs manifestação da COA no sentido de reforçar o papel da comunicação na 
divulgação dos Editais, no sentido de que se construa um plano de divulgação dos Editais que amplie a 
possibilidade de conhecimento e participações de proponentes nos editais; 
-  A Coordenadora Elaine Saraiva e a Assessora Rita Lopes comunicaram que foi recém-contratada empresa 
que cumprirá papel estratégico na comunicação do CAU/MG junto à Assessoria de Comunicação, tendo 
sido apresentado um plano de comunicação do CAU/MG; 
- O Cons. Carlos Eduardo sugeriu observação sobre a decisão do Plenário na adoção do formato híbrido, a 
partir de setembro, das reuniões dos órgãos colegiados, no sentido de desenhar estratégias com 
recomendações para a Presidência do CAU/MG; 
- Em complemento, o Cons.  Sergio Myssior citou que tal abordagem está prevista nas competências 
regimentais, reconhecendo que as rotinas remotas da COA tem funcionando bem, mas atentando para 
eventuais priorizações do presencial, premissas de segurança, e outras providências; 
- A Cons. Maria Carolina percebe que a experiência concreta que vai ditar os desafios, limites, vantagens e 
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   4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS A SEREM TRATADOS 

ITEM DE PAUTA 3.1. Apreciação e aprovação da súmula da 219ª reunião da COA. 

DESENVOLVIMENTO 
 
 

Não houve solicitação de alteração na minuta da súmula, encaminhada 

previamente pela assessora Rita aos membros da COA. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A súmula da 220ª reunião ordinária da COA-CAU/MG foi devidamente 

aprovada, por unanimidade, e estará disponível no Portal da Transparência 

desta autarquia.  

 

ITEM DE PAUTA 

3.2. Deliberações Nº 024/2021 e Nº 025/2021 – COA-CAU/BR, que tratam, 
respectivamente, sobre a alteração da Resolução CAU/BR N° 104, de 26 de 
junho de 2015, e sobre o reencaminhamento do anteprojeto de resolução 
sobre a transparência das informações 

DESENVOLVIMENTO 
 

Para efeito da proposta de alteração da Resolução CAU/BR N° 104 conforme 
aprovada e deliberada pela COA-CAU/BR após contribuições dos CAU/UFs, das 
quais contou com a da COA-CAU/MG, acusando-se concordância com os termos 
expostos pelo ato. Constatada a previsão expressa no ato resolutivo que dispõe 
sobre a institucionalização do Serviço de Informação ao Cliente (SIC), 
designação das autoridades de monitoramento do Portal da Transparência e da 
unidade gestora responsável pela manutenção do portal da transparência, 
atentou-se para a necessidade de manifestação futura da COA a respeito de 
aprimoramento dos procedimentos relacionados à transparência e acesso à 
informação. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Deliberação DCOA-CAUMG N. 220.3.2/2021 e Deliberação DCOA-CAUMG N. 
220.3.3/2021 que aprovam os respectivos textos propostos.  

desvantagens das reuniões híbridas; 
- A Assessora Rita Lopes sinalizou que a matéria foi recém deliberada e que ainda requer encaminhamento 
para que seja pautada no âmbito da COA, com acordo da Coordenadora Elaine Saraiva; 
-   A Coordenadora Elaine Saraiva reiterou à Presidência sobre a necessidade de apoio na construção dos 
Fóruns Regionais. 

ORDEM DO DIA: 
1.  Apreciação e aprovação da súmula da 219ª reunião da COA; 
2. Deliberações Nº 024/2021 e Nº 025/2021 – COA-CAU/BR, que tratam, respectivamente, sobre a 
alteração da Resolução CAU/BR N° 104, de 26 de junho de 2015, e sobre o reencaminhamento do 
anteprojeto de resolução sobre a transparência das informações; 
3.  Levantamento dos conteúdos trabalhados pela COA de 2012-2021, conforme solicitado na Deliberação 
do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 147.3.5.2021, de 18 de junho de 2021; 
4. Acompanhar tratativas sobre a campanha em formato de diálogo – podcast; 
5. Acompanhar as respostas aos pedidos de esclarecimento sobre editais de patrocínio ou tomar outras 
providências cabíveis; 
6. Acompanhar as Representações Institucionais realizadas pelos conselheiros e/ou outros representantes 
nomeados pela Presidência do CAU/MG. 

ENCERRAMENTO: 
 A 220ª reunião foi encerrada às 12h00. 
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ITEM DE PAUTA 
3.3. Levantamento dos conteúdos trabalhados pela COA de 2012-2021, 
conforme solicitado na Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 
147.3.5.2021, de 18 de junho de 2021 

DESENVOLVIMENTO 
 

Sobre o pedido do Conselho Diretor do CAU/MG de levantamento dos 
conteúdos trabalhados e a trabalhar pela COA-CAU/MG em todas as gestões 
para fins de publicação e divulgação – que em reunião anterior, teve a 
participação para esclarecimentos do Gerente Geral do CAU/MG Ariel Lazzarin 
– listou-se, de maneira geral, o escopo de trabalhos realizados pela COA-
CAU/MG, incorporando aspectos vigentes relacionados à eficiência e eficácia na 
organização e administração em seus vínculos com acompanhamento dos 
indicadores estratégicos, em particular de satisfação no atendimento do 
CAU/MG, inclusive do planejamento estratégico 2013-2023 e sua revisão em 
andamento. Além da proposição de criação e funcionamento de fórum 
regionais do CAU/MG.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Deliberação DCOA-CAUMG N. 220.3.4/2021. 

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

DESENVOLVIMENTO 
 

Reconheceu-se que a partir da definição da data de lançamento do Edital de 
Boas Práticas, será procedido com a gravação do respectivo podcast. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Matéria não requereu manifestação por meio de deliberação, ficando para as 
próximas reuniões a definição de temas para os próximos podcast. 

ITEM DE PAUTA 
3.5. Acompanhar as respostas aos pedidos de esclarecimento sobre editais de 
patrocínio ou tomar outras providências cabíveis 

DESENVOLVIMENTO 
 

A fim de acompanhamento, apresentou-se os registros e manifestações sobre 
dúvidas recebidas de proponentes a respeito do Edital de ATHIS, pela Assessoria 
de Eventos e Assessoria da COA, apresentou-se planilha compilada com as 
perguntas e respostas aprovada pela Coordenação da COA, municípios de 
origem da manifestação, data de recebimento e retorno ao requerente. 
Recomenda-se a criação de FAQ para o próximo edital que contemple os 
mesmos termos deste em vigência. Destaca-se o dado município de origem da 
pergunta/interesse sobre o Edital, no seu cruzamento com a existência de 
Instituição de Ensino Superior e presença de empresas de Arquitetura e 
Urbanismo. Relatou-se que as dúvidas estão todas publicadas no portal 
eletrônico do CAU/MG, na seção correspondente ao Edital.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Matéria não requereu manifestação por meio de deliberação. 

ITEM DE PAUTA 
3.6. Acompanhar as Representações Institucionais realizadas pelos 
conselheiros e/ou outros representantes nomeados pela Presidência do 
CAU/MG 

DESENVOLVIMENTO 
 

Quanto ao compartilhamento dos papéis de representação do CAU/MG no 
Estado de Minas Gerais em órgãos e entidades, comunicou-se que os relatórios 
de representação estão sendo disponibilizados no portal eletrônico do 
CAU/MG, a partir da apresentação de planilha atualizada emitida pela 
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Secretaria Geral com registro destas atividades de representação. Destaca-se 
este como principal e fundamental mecanismo de representação social da 
arquiteta e arquiteto e urbanista junto à sociedade, em suas demandas reais e 
concretas, face o próprio campo de experiências trazidos pelos membros da 
Comissão para o debate que pode vir a compor encontros futuros. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Matéria não requereu manifestação por meio de deliberação. 
 

5. OUTROS ASSUNTOS 

Pensar sobre a promoção de encontros “informais”, mesmo virtuais, para realizar uma roda de conversa 
entre dirigentes e conselheiros e empregados, com temáticas diversas. 

 

 
 
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 
 
Sergio 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 12h00min, tendo sido o que havia a ser tratado, a Coordenadora Elaine Saraiva Calderari encerrou a 
220ª 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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