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SÚMULA DA 221ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – COA-
CAU/MG  

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 29/09/2021  

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 

Ramon Dupláa Soares Pinheiro de 
Araújo Moreira   

Membro Suplente COA-CAU/MG 

Claudia Bernadeth Ribeiro                                            Membro Suplente 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 220ª reunião foi apreciada e aprovada pelos membros da COA-CAU/MG.  
COMUNICADOS: 
- A Deliberação DCOA-CAU-MG nº 218.3.3.2021 que também solicitou à Presidência do CAU/MG a 
apresentação do mapeamento e do fluxograma de trabalho de cada comissão ordinária e especial, foi 
protocolada à Geplan via SICCAU (1349199/2021), em 13/08/2021, para as devidas providências. A Geplan 
já iniciou a elaboração deste trabalho. 
- Compartilhou-se, em 19/08/2021, aos membros titulares e suplentes da COA, o acesso aos arquivos 
referentes à COA-CAU/MG do exercício de 2021 através do serviço de armazenamento em nuvem OneDrive 
da Microsoft. 
- Matéria extra à pauta encaminhada pela Presidente, em 20/09/2021: anteprojeto de resolução que altera 
a Resolução CAU/BR n° 139, extinguindo a Comissão de Relações Internacionais e instituindo a Comissão 
de Relações Institucionais (CRI-CAU/BR). Informo que após análise da COA a documenta será, também, 
analisada pelo Conselho Diretor em sua reunião a ser realizada dia 05 de outubro (ref. Protocolo Siccau n.  
1389302/2021). 

ORDEM DO DIA: 
1. Apreciação e aprovação da súmula da 220ª reunião da COA.  
2. Deliberação DCPFI-CAU-MG Nº 170.3.4-2021 que tratou do reajuste anual do plano de saúde dos 
empregados, para análise da COA (ref. Protocolo Siccau n. 1363454/2021) 
3. Memorando Geplan 02/2021, visando ao monitoramento do Plano de Ação 2021-2023 do CAU/MG, que 
terá sua Primeira Revisão apresentada em outubro de 2021 (ref. Protocolo Siccau n. 1373829/2021). 
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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 
 
 

Por parte dos membros da COA, 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. Deliberação DCPFI-CAU-MG Nº 170.3.4-2021 que tratou do reajuste anual 
do plano de saúde dos empregados, para análise da COA (ref. Protocolo Siccau 
n. 1363454/2021) 

DESENVOLVIMENTO 
 

Para efeito da proposta de reajuste da tabela de reembolso de plano de saúde 
para os empregados do CAU/MG e seus dependentes, deliberada pela CPFi e 
que, tendo sido passada por todas as instâncias cabíveis, acusou-se 
concordância com os termos expostos. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Deliberação DCOA-CAUMG N. 221.3.2/2021 que aprova a proposta da CPFi. 

ITEM DE PAUTA 
3.3. Memorando Geplan 02/2021, visando ao monitoramento do Plano de 
Ação 2021-2023 do CAU/MG, que terá sua Primeira Revisão apresentada em 
outubro de 2021 (ref. Protocolo Siccau n. 1373829/2021). 

DESENVOLVIMENTO 
 

Tratou-se sobre o pedido da Geplan às unidades operacionais e órgãos 
colegiados do CAU/MG, referente às informações das ações sob 
responsabilidade da COA que constam do Plano de Ação para o triênio 2021-
2023. 

4. Contribuições ao CAU/BR acerca do anteprojeto de resolução e a proposta de alteração do Manual dos 
Atos Administrativos de Competência do CAU, até 03/10/2021 (ref. Ofício Circular 069/2021-CAU/BR, 
Protocolo 1381943/2021). 
5. Solicitação da GAF para avançar no debate sobre processo de certificação ISO 9001 (ref. Protocolo Siccau 
n. 1361765/2021). 
6. Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU-MG Nº 152.3.4.2021, que trata sobre a Criação dos Fóruns 
Regionais. 
7. Solicitar alteração de datas das reuniões de ordinárias, e reunião extraordinária. 
8. Anteprojeto de resolução que extingue a Comissão de Relações Internacionais e institui a Comissão de 
Relações Institucionais 
9. Acompanhar tratativas sobre a campanha em formato de diálogo – podcast.  
(Próximo tema, conforme acordado na 219ª. reunião: elaboração do edital de Boas Práticas, a ser gravado 
pelo conselheiro Sérgio. Aguardando data de publicação do edital.) 
10. Acompanhar as respostas aos pedidos de esclarecimento sobre editais de patrocínio ou tomar outras 
providências cabíveis. (Apresentação das dúvidas e respostas compiladas, aprovadas pela Coordenadora 
da COA, referentes ao Edital ATHIS 2021). 

ENCERRAMENTO: 
 A 221ª reunião foi encerrada às 12h30. 
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A partir da apreciação da planilha que contém as ações propostas, foram 
revisadas a situação de cada ação quanto ao seu status e indicação de membros 
da comissão responsáveis por subsidiar com informações, monitorar o 
desenvolvimento e cumprimento da ação. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Deliberação DCOA-CAUMG N. 221.3.3/2021 que aprova as ações da COA para a 
primeira revisão do Plano de Ação do CAU/MG. 

ITEM DE PAUTA 
3.4. Contribuições ao CAU/BR acerca do anteprojeto de resolução e a proposta 
de alteração do Manual dos Atos Administrativos de Competência do CAU, até 
03/10/2021 (ref. Ofício Circular 069/2021-CAU/BR, Protocolo 1381943/2021). 

DESENVOLVIMENTO 
 

Reconheceu-se a adequação do anteprojeto de Resolução que altera as 
disposições sobre modelos de atos normativos praticados em todo conjunto 
autárquico, considerando Nota Jurídica n. 03/2021 emitida pela Gerência 
Jurídica do CAU/MG, na qual se propõe, alteração textual excepcional no 
anteprojeto que garanta a participação dos CAU/UF na revogação ou alteração 
do normativo em tela, e recomenda à COA-CAU/MG revisão e consolidação da 
forma dos atos normativos como proposto pelo anteprojeto. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Deliberação DCOA-CAUMG N. 221.3.4/2021. 

ITEM DE PAUTA 
3.5. Solicitação da GAF para avançar no debate sobre processo de certificação 
ISO 9001 (ref. Protocolo Siccau n. 1361765/2021). 

DESENVOLVIMENTO 
 

A fim de dar prosseguimento a proposta de certificação em tela, foi citado que 
a Gerência Administrativa sugeriu realizar reunião com o Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC/MG), haja mencionado este órgão possuir a referida 
certificação. Solicitou-se que este tome providências para se reunir com 
representante do referido órgão e/ou outros Conselhos Profissionais que tiver 
conhecimento, com a participação da Assessoria da COA, a fim de obter 
informações básicas que possam orientar à COA, em sua próxima reunião 
ordinária. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Deliberação DCOA-CAUMG N. 221.3.5/2021. 

ITEM DE PAUTA 
3.6. Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU-MG Nº 152.3.4.2021, que trata 
sobre a Criação dos Fóruns Regionais. 

DESENVOLVIMENTO 
 

Quanto à criação dos Fóruns, o que se apresentou ao Conselho Diretor foi uma 
proposta de intenções, o qual recomendou maior aprofundamento e 
detalhamento da proposta, considerando dialogar com Ceau, interagir com o 
Projeto Rotas, por ora, prioritariamente em formato virtual, dentre outras 
manifestadas na deliberação DCD-CAU/MG n.  152.3.4/2021. Destaca-se a 
proposição de se realizar um fórum-piloto em município do interior de uma das 
seis regionais do CAU/MG. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Matéria constará de pauta na próxima reunião ordinária. 
 

ITEM DE PAUTA 
3.7. Solicitar alteração de datas das reuniões de ordinárias, e reunião 
extraordinária. 
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DESENVOLVIMENTO 
 

Conhecida a necessidade de se confirmar o agendamento das reuniões 
ordinárias, e ainda, considerando a indisponibilidade dos conselheiros 
membros desta comissão em realizar as reuniões às segundas-feiras, deliberou-
se pela alteração de datas das próximas reuniões ordinárias para os meses de 
outubro, novembro e dezembro. Além disso, haja visto a aprovação das 
diretrizes de dois editais, deliberou-se também por solicitar a convocação para 
uma reunião extraordinária para o dia 12 de outubro. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Deliberação DCOA-CAUMG N. 221.3.7/2021. 

ITEM DE PAUTA 
3.8. Anteprojeto de resolução que extingue a Comissão de Relações 
Internacionais e institui a Comissão de Relações Institucionais 

DESENVOLVIMENTO 
 

Não havendo discordância do proposto no referido anteprojeto, aprovou-se a 
proposta de alteração do Regimento Interno do CAU/BR. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Deliberação DCOA-CAUMG N. 221.3.8/2021. 

ITEM DE PAUTA 

3.9. Acompanhar tratativas sobre a campanha em formato de diálogo – 
podcast (Próximo tema, conforme acordado na 219ª. reunião: elaboração do 
edital de Boas Práticas, a ser gravado pelo conselheiro Sérgio. Aguardando 
data de publicação do edital.). 

DESENVOLVIMENTO 
 

Foi citado que o Edital está na GAF-CAU/MG para providências. Há outros temas 
para os podcasts a se confirmar, como os novos editais de patrocínio, a criação 
dos fóruns, por exemplo. Isto posto, sustentou-se manter, por ora, o tema 
relativo ao edital de boas práticos quando houver providências relativas a ele 
na GAF. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Matéria constará da pauta da próxima reunião. 

ITEM DE PAUTA 

3.10. Acompanhar as respostas aos pedidos de esclarecimento sobre editais 
de patrocínio ou tomar outras providências cabíveis. (Apresentação das 
dúvidas e respostas compiladas, aprovadas pela Coordenadora da COA, 
referentes ao Edital ATHIS 2021). 

DESENVOLVIMENTO 
 

Apresentadas as respostas aprovadas pela coordenação da COA a dúvidas 
recebidas sobre Editais, os membros presentes acusaram ciência. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Matéria não requer manifestação por meio de deliberação. 

5. OUTROS ASSUNTOS 

A Cons. Maria Carolina tem articulado com arquitetos(as) e urbanistas de seu município para que realizem 
uma reunião, informalmente, que gere como encaminhamento proposições e demandas dos profissionais 
ao CAU/MG. A Cons. Cláudia Ribeiro destacou experiência própria com profissionais de seu município, 
destacando, de maneira geral, baixa adesão no momento de desenvolver propostas e iniciativas. A Cons. 
Elaine também registrou haver dificuldades na tarefa de articulação com profissionais, lembrando da 
necessidade de se fortalecer o papel das entidades representativas de Arquitetura e Urbanismo. A 
assessora Rita Lopes fez destaque ao acompanhamento dos canais oficiais de comunicação do CAU/MG e 
a previsão da instituição de ouvidoria do CAU/MG. A criação dos Fóruns Regionais pode viabilizar espaços 
para mediação e diálogo mais direto com os profissionais domiciliados em Minas Gerais. 
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Elaine Saraiva Calderari                               ____________________________________          

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

Coordenadora-adjunta da COA-CAU/MG 
 

Ramon Dupláa Soares Pinheiro de Araújo Moreira  ____________________________________ 

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             
  

6. ENCERRAMENTO 

Às 12h30min, tendo sido o que havia a ser tratado, a Coordenadora Elaine Saraiva Calderari encerrou a 
221ª 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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