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ITEM DE PAUTA 3.3 

INTERESSADO CAU/MG, CAU/BR, Sociedade civil e TCU 

ASSUNTO 
Relatório de Atividades da COA-CAU/MG do exercício de 2021 (ref. Protocolo 
Siccau Nº 1425261/2021) 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAU/MG  

DCOA-CAU/MG Nº 226.3.3/2022  

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAU/MG – COA-CAU/MG, em reunião 
ordinária, no dia 18 de janeiro de 2022, por videoconferência, no exercício das competências e 
prerrogativas que trata o art. 97 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária nº 
0085.6.5/2018, do CAU/MG e homologado pela Deliberação Plenária nº DPABR Nº 0087-11/2019, do 
CAU/BR, e a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e: 

Considerando o inciso IX, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como 
competência comum às Comissões Ordinárias e Especiais “apreciar, deliberar e monitorar a 
execução de programas e projetos do Planejamento Estratégico do CAU, no âmbito de suas 
competências”. 

Considerando o inciso XI, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe que é 
competência comum às Comissões Ordinárias e Especiais “apreciar, cumprir e fazer cumprir a 
execução das metas previstas nos planos de ação e orçamento, e acompanhar os resultados 
alcançados no plano de trabalho das comissões”; 

Considerando a deliberação plenária DPOMG Nº 0108.6.5/2020, de 16 de novembro de 2020, que 
aprovou a Programação do Plano de Ação e Orçamento 2021 do CAU/MG, posteriormente 
homologada pelo CAU/BR mediante Resolução Nº 203, de 16 de dezembro de 2020. 

Considerando a deliberação de comissão DCOA-CAU/MG Nº 211.3.3/2021, de 26 de janeiro de 2021, 
que encaminhou para a Presidência do CAU/MG proposta do plano de trabalho da COA-CAU/MG 
para o exercício de 2021. 

Considerando o Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 2021-2023, instituído pela deliberação 
plenária DPEMG Nº 001.7.1.2021, de 1 de junho de 2021, tendo sua primeira revisão aprovada 
mediante deliberação plenária DPOMG Nº 119.7.4/2021, 19 de outubro de 2021. 

Considerando a deliberação plenária DPOMG Nº 0117.7.4/2021, de 17 de agosto de 2021, que 
aprovou a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2021 do CAU/MG, posteriormente 
homologada pelo CAU/BR mediante Resolução N° 209, de 23 de setembro de 2021. 

Considerando o Memorando GEPLAN Nº 05/2021, de 24 de novembro de 2021, que solicita à 
Presidência do CAU/MG para que sejam tomadas as providências junto a todas as unidades 
operacionais e órgãos colegiados do CAU/MG, a fim de apurarem e enviarem os dados para a 
elaboração do Relatório de Gestão do CAU/MG do exercício de 2021, a ser organizado e coordenado 
pela Geplan, conforme Instrução Normativa do TCU nº 84/2020 (ref. Protocolo Siccau Nº 
1425261/2021). 

Considerando o centro de custo 1.05.08.001. 

DELIBERA: 

1. Dar ciência à Presidência do CAU/MG e solicitar-lhe que encaminhe para a Gerência de 

Planejamento e Gestão Estratégica – Geplan – o Relatório de Atividades desta Comissão, 

referente ao exercício de 2021, para que possa ser considerado no Relatório Anual da 

Gestão do referido exercício. 

X 
X 
X 
X 



  

2 
 
 

Folha de Votação DCOA-CAU/MG n° 226.3.3/2022 

Conselheiros Estaduais 
Votação 

Sim       
(a favor) 

Não 
(contra) 

Abstenção 
Ausência na 

votação 

1 Elaine Saraiva Calderari TITULAR x    

2 Maria Carolina Nassif de Paula TITULAR x    

3 Carlos Eduardo Rodrigues Duarte TITULAR x    

4 Sergio Luiz Barreto Campello Cardoso Ayres TITULAR    x 

 
 
 
Elaine Saraiva Calderari                          ____________________________________          
Coordenadora da COA-CAU/MG                                                  
 
Maria Carolina Nassif de Paula             ____________________________________          
Coordenadora-adjunta da COA-CAU/MG 
 
 
Carlos Eduardo Rodrigues Duarte                             ____________________________________ 
Membro da COA-CAU/MG 
 
 
Sergio Luiz Barreto Campello Cardoso Ayres          ____________________________________  
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. 

 
 
 
 
 
 

Marcus Cesar Martins da Cruz 
Assessoria COA-CAU/MG 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COA-CAU/MG 

EXERCÍCIO DE 2021 

APRESENTAÇÃO 
 

Relatório de Atividades da Comissão Ordinária de Organização e Administração 

(COA-CAU/MG), do exercício de 2021, apresentado como forma de prestação de contas 

anual, no que esta Comissão compete, nos termos do inciso XI, do Art. 92 do Regimento 

Interno do CAU/MG, a fim de integrar de conteúdo o Relatório de Gestão Integrada do 

CAU/MG, do exercício de 2021, a ser organizado e coordenado pela Gerência Especial de 

Planejamento e Gestão Estratégica (Geplan-CAU/MG), de acordo com as disposições da 

Instrução Normativa do TCU nº 84/2020. 

EXPEDIENTE 
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A COA-CAU/MG 
 

A COA-CAU/MG tem por finalidade zelar pelo funcionamento do CAU/MG, em suas 

organizações e administrações, respeitado o disposto nos artigos 24, 33 e 34 da Lei n° 

12.378, de 31 de dezembro de 2010, e suas atividades organizacionais estão reguladas 

pelos artigos 92 e 97, do Regimento Interno do CAU/MG. 

PROCESSOS E ENTRADAS DE TRABALHO  
 

A COA-CAU/MG aprovou seu plano de trabalho para o exercício de 2021 mediante 

deliberação de comissão DCOA-CAU/MG Nº 211.3.3/2021, de 26 de janeiro de 2021, e que 

viria integrar de conteúdo outro instrumento de gestão e aplicação da estratégia no 

CAU/MG, o Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 2021-2023, instituído pela deliberação 

plenária DPEMG Nº 001.7.1.2021, de 1 de junho de 2021. Ambos os instrumentos foram 

considerados na reformulação do plano de ação e orçamento do CAU/MG para o exercício 

de 2021, aprovado pela deliberação plenária DPOMG Nº 0117.7.4/2021, de 17 de agosto de 

2021, e homologado pelo CAU Brasil pela Resolução N° 209, de 23 de setembro de 2021, 

vinculando as ações desta Comissão ao objetivo estratégico do CAU de “aprimorar e inovar 

os processos e ações”. Com a primeira revisão do Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 

aprovada mediante deliberação plenária DPOMG Nº 119.7.4/2021, 19 de outubro de 2021, 

tinha-se o total de 17 (dezessete) iniciativas estratégicas a desenvolver e executar no ano. 

Para o desenvolvimento dessas ações e de suas atividades e competências 

regimentais, estavam previstas no plano de ação e orçamento a realização de 12 (doze) 

reuniões ordinárias e de até dez reuniões extraordinárias para a apreciação de entradas não 

previstas em seu plano de trabalho, ou em outros instrumentos de gestão e estratégia 

adotado pelo CAU/MG, também, de solicitações de contribuições a resoluções e outros atos 

normativos do CAU Brasil, ou outras demandas internas do CAU/MG. Em 2021, todas as 

reuniões extraordinárias foram realizadas para atender demandas de formatação de minuta 

de editais de patrocínio e de outras formas de apoio institucional, em modalidades diversas. 

 

 

Figura 1 – Reuniões realizadas pela COA, em 2021. Elaboração própria, jan. 2022. 
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DESTAQUES E RESULTADOS DE 2021 
 

Principais iniciativas: 

✓ Em virtude da pandemia de covid-19, todas as reuniões da Comissão foram 

realizadas por videoconferência, representando uma economia de R$ 40.935,00 

que estavam previstos na reprogramação orçamentária do CAU/MG para a 

realização das reuniões ordinárias presenciais, sendo que as reuniões 

extraordinárias dos órgãos colegiados do CAU/MG tiverem regulação 

deliberada pela COA-CAU/MG para a realização preferencial por 

videoconferência. 

✓ Foram manifestadas 38 deliberações de comissão, por intermédio das quais 

decidiu-se, no âmbito de suas competências, sobre contribuições a oito 

normativos (cinco anteprojetos de resoluções, uma portaria e duas deliberações 

plenárias); análise e formatação de cinco editais iniciados no âmbito dos 

órgãos colegiados do CAU/MG; e relativas ao desenvolvimento de três 

iniciativas estratégicas (em andamento): a criação de dez Fóruns Regionais, 

implantação de Programa de Integridade e Transparência e a construção de um 

Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

Figura 2 – Quantidades de deliberações de comissão da COA-CAU/MG por tema. Elaboração 
própria, jan. 2022. 

 

✓ Cumpriu a função estabelecida pela deliberação do Conselho Diretor do CAU/MG 

DCD-CAU/MG n° 103.3.3.2019 de responder pedidos de esclarecimentos 

sobre editais de apoio institucional, por intermédio da Coordenação da COA-

CAU/MG, tendo respondido o total de 17 (dezessete) dúvidas recebidas com 

tempo médio de resposta inferior a 5 dias úteis; 
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✓ Através do “ArqUrb em Pauta” disponível pelo CAU/MG, foi possível lançar 

quatro campanhas em formato de áudio (podcast) relativas aos resultados 

que as competências regimentais da COA podem gerar para a sociedade: 

 

 

Figura 3 – Repercussão dos programas de áudio elaborados pela COA nas plataformas, em 
2021. Elaboração própria, jan. 2022. 

 

✓ Formatação da minuta de um edital de patrocínio na modalidade Athis – 

abertura do Edital Athis “Casa saudável – Moradia Digna” e seus anexos, 

considerando a formatação expedida pela COA, a partir de diretrizes 

estabelecidas pela Cathis; 

✓ Formatação da minuta de um edital de premiação – abertura do Edital de 

Premiação de Boas Práticas e seus anexos, considerando a formatação 

expedida pela COA, a partir de diretrizes estabelecidas pela CPUA; 

✓ Normatização do funcionamento e reestruturação organizacional do CAU/MG, tal 

como a iniciativa estratégica de revisão do Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração (PCCR) do CAU/MG, aprovado pela deliberação plenária 

DPOMG N°0113.7.4/202; a criação da função gratificada de Coordenador(a) de 

Atendimento, aprovada pela deliberação plenária DPOMG Nº 0113.7.5/2021; e a 

já mencionada iniciativa estratégica de regulação das reuniões por 

videoconferência no CAU/MG, instituída pela Portaria Normativa CAU/MG N° 

01.2021; 

✓ Contribuição para anteprojetos de resolução iniciados na COA do CAU 

Brasil (em andamento): revisão das Resoluções nº 47/2013, nº 70/2014, nº 

99/2015, nº 113/2016 que dispõem sobre deslocamentos a serviço do CAU, das 

Resoluções nº 30/2012 e nº 104/2015 que dispõem sobre procedimentos para 

aprovação dos atos administrativos de competência do CAU e da Resolução nº 

139/2017 que dispõe sobre o Regimento Geral e o Regimento Interno do CAU 
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Brasil e dos CAU/UF, também, elaboração de resolução sobre transparência 

das informações, a qual constava como iniciativa estratégica da COA-

CAU/MG para o Plano de ação do CAU/MG para o triênio. 

Sobre as 17 iniciativas estratégicas estabelecidas pela COA-CAU/MG para 

desenvolver no exercício de 2021, três ações foram canceladas pelos órgãos proponentes, 

quais sejam, o edital para chamada pública para credenciamento de benefícios; o edital de 

patrocínio na modalidade Entidades Estaduais de Arquitetura e Urbanismo; demandas 

relativas a recomendações da CGU a serem encaminhadas pelo CAU Brasil, conforme 

encaminhamento dado no V Encontro Nacional da COA e CPFi, em 2019. Quanto à 

iniciativa estratégica que busca acompanhar e promover ações junto à Geplan-CAU/MG que 

permitam a aproximação institucional necessária para criação de uma Frente Parlamentar 

Estadual, foi suspensa em virtude da previsão de nomeação de um Assessor Parlamentar 

do CAU/MG que possa conduzir esta atividade. As demais iniciativas foram iniciadas e 

serão continuadas no exercício de 2022. 

 

Gráfico 1 – Situação das iniciativas estratégicas previstas a desenvolver pela COA, em 2021. 
Elaboração própria, jan. 2022. 
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 
 

Afora as iniciativas estratégicas que são função e finalidade da COA-CAU/MG, a 

Comissão trabalha, também, para solucionar demandas iniciadas em outros setores, sejam 

eles internos ou externos, o que influencia na organização dos seus expedientes. Posto 

esse desafio estratégico, avalia-se a oportunidade de que isso ocorra de forma mais 

eficiente, com procedimentos e fluxo das tarefas alinhados entre setores do CAU/MG, 

também, do CAU Brasil, com seus responsáveis e prazos determinados previamente, de 

modo a auxiliar na execução e controle das tarefas, sem obstruir nenhuma área. A despeito 

das persistentes incertezas da pandemia do covid-19, a instituição de Fóruns Regionais, 

como previsto no Plano de Ação para o triênio, faz-se fundamental e prioritária a esta 

Comissão para promover a boa relação do CAU/MG junto à comunidade de arquitetos(as) e 

urbanistas e à sociedade mineira. 
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