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SÚMULA DA 229ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – COA-
CAU/MG  

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 27/04/2022 

LOCAL: Videoconferência 

HORÁRIO: 08h30 – 17h00 (convocação) 

2. PARTICIPAÇÃO: 

COORDENAÇÃO  Elaine Saraiva, Coordenadora da COA-CAU/MG                                                  

TIPO DE REUNIÃO Ordinária 

ASSESSORIA  Marcus Cesar Martins da Cruz 

PARTICIPANTES 
CONVOCADOS 

Nome Cargo/função 

Elaine Saraiva Calderari Coordenadora da COA-CAU/MG                                                  

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

Claudia Bernadeth Ribeiro                              Membro Suplente COA-CAU/MG 

  

CONVIDADOS   

3. PAUTA DA REUNIÃO 

VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:   
Registra-se a presença de todos os membros convocados para esta reunião de comissão, que confirmaram 
participação por meio de correspondência eletrônica ao Secretário do Plenário do CAU/MG.  A reunião se 
deu apenas no período da manhã, devido a indisponibilidade de um dos membros de participar na parte 
da tarde, compreensivelmente justificada por motivos profissionais. 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE SÚMULA: 
A Súmula da 227ª reunião ordinária foi apreciada e aprovada pelos membros da COA-CAU/MG (ver item 
3.1 da pauta). Não houve registro em Súmula da 228ª reunião ordinária, pois esta foi cancelada por ter 
configurado quórum.  
COMUNICADOS: 

▪ A Cons. Claudia Ribeiro está providenciando a gravação de podcast que abordará o uso de EPI 
por arquitetos(as) e urbanistas em obras, observando normativo respeitante, já tendo sido 
enviada instruções iniciais pela Assessoria de Comunicação do CAU/MG, por meio de 
correspondência eletrônica. 

▪ Além disso, a Cons. Claudia teve retorno da Gerência Geral a respeito de questionamento que 
recebeu de grupo de arquitetos(as) e urbanistas sobre a emissão e pagamento de RRTs 
desvantajosa para o profissional, conforme dispõe normativo do CAU/BR, em vigor, se 
comparada com a prática de outro Conselho Regional. Na resposta, a Gerência Geral do 
CAU/MG deu ciência de ter sido encaminhado pelo Plenário do CAU/MG, simultaneamente, 
para o Plenário do CAU/BR e para o Fórum dos Presidentes, propostas de revisão de normativos 
respeitantes a emissão de RRT no âmbito do CAU que abordam, em parte, o questionamento 
manifestado, cujo conteúdo foi disponibilizado para que seja compartilhado para a apreciação 
deste grupo de profissionais. 

ORDEM DO DIA: 
3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 227ª reunião ordinária; 
3.2. Formatação do Edital de Patrocínio na modalidade ATHIS, ano 2022 (ref. Protocolo SICCAU Nº 
1478621/2022); 
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   4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS A SEREM TRATADOS 

ITEM DE PAUTA 3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 227ª reunião ordinária; 

ENUNCIADO A súmula em tela foi aprovada por unanimidade. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A publicação da súmula 227 no Portal da Transparência do CAU/MG será 
providenciada pela Assessoria da COA, com a devida certificação digital. 

ITEM DE PAUTA 
 

3.2. Formatação do Edital de Patrocínio na modalidade ATHIS, ano 2022 (ref. 
Protocolo SICCAU Nº 1478621/2022) 

ENUNCIADO 

Sem considerações adicionais, as diretrizes aprovadas nos órgãos colegiados 
competentes do CAU/MG foram devidamente integradas, com Font na cor 
vermelho, ao texto-base do Chamamento como praticado no Chamamento 
Público do exercício de 2021.  
Perante as recomendações recuperadas da Ata da 1ª reunião da Comissão 
Temporária instalada no âmbito da Chamada Pública para Patrocínio Athis nº 
001/2021, avaliou-se que a sugerida separação de “contrapartida de projeto" e 
“contrapartida institucional”, já constava do quadro de critérios de avaliação 
das propostas submetidas ao Edital, pois, observados os conceitos de 
contrapartida e resultado institucional como estabelecido na Resolução 
CAU/BR Nº 94/2014, tais aspectos da proposta já tinham representações e 
graduações em critérios separados. 
Noutro giro, avaliou-se como oportuno juntar em um só formulário, como 
recomendado pela referia Ata, a Proposta e o Plano de Trabalho, visto que 
algumas das informações se repetiam em ambos os documentos anexos do 
Edital. Neste tocante, foram sugeridos limites de caracteres, onde cabível. 
Entretanto, algumas outras definições de mérito e recomendações da referida 
Ata, que escapam das competências da COA, tiveram encaminhamento 
manifestado para a apreciação de outras instâncias do CAU/MG.  
Referências. Chamada Pública para Patrocínio nº 001/2021 na modalidade 
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (Athis) do CAU/MG; 
Resolução Nº 94 do CAU/BR, de 7 de novembro de 2014; Ata da 1ª reunião da 
Comissão Temporária para a análise, seleção e classificação das propostas 
habilitadas da Chamada Pública para Patrocínio nº 001/2021 na modalidade 

3.3. Tratativas para a deliberação sobre o Plano de Trabalho da COA-CAU/MG para o exercício de 2022 (ref. 
Protocolo SICCAU Nº 1510239/2022); 
3.4. Criação de procedimento para o pagamento de verbas indenizatórias para participações em reuniões 
da autarquia de forma remota (ref. Protocolo SICCAU Nº 1479153/2022); 
3.5. Normatização das Representações Institucionais do CAU/MG (ref. Protocolo Siccau Nº 1476205/2022); 
3.6. Apreciação da proposta de planilha-modelo para a elaboração e monitoramento do Plano de Trabalho 
das unidades organizacionais e órgãos colegiados; 
3.7. Apreciação de respostas à deliberação DCOA Nº 219.3.6.2021 que propôs levantamento e análise sobre 
participações de entidades no CEAU-MG (ref. Protocolo SICCAU Nº 1361758.2021). 

ENCERRAMENTO: 
A 229ª reunião teve início às 9h25min e encerrada às 11h41min. Sua retomada, no período da tarde, 
ocorreu às 13h34min, não configurando quórum necessário para a reinstalação e funcionamento da 
reunião, teve seu encerramento às 14h26min. 
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Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (Athis) do CAU/MG, de 
14 de setembro de 2021 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Aprovada a deliberação DCOA-CAU/MG Nº 229.3.2/2022 que dá ciência à 
Presidência do CAU/MG da formatação de minuta de Edital de Patrocínio na 
modalidade ATHIS e solicita outras providências. 

ITEM DE PAUTA 
3.3. Tratativas para a deliberação sobre o Plano de Trabalho da COA-CAU/MG 
para o exercício de 2022 (ref. Protocolo SICCAU Nº 1510239/2022); 

ENUNCIADO Não houve tempo hábil para a apreciação da matéria. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Considerando a necessidade de atender o Memorando Geplan Nº 04/2022, de 
8 de abril de 2022,  que solicitou informações para a 2ª revisão do Plano de Ação 
do CAU/MG para o triênio 2021-2023, até o dia 6 de maio de 2022 (sexta-feira), 
a Assessoria da COA-MG compartilhará planilha de Excel que contém as 20 
(vinte) ações propostas pela COA-CAU/MG no Plano de Ação do CAU/MG para 
o triênio 2021-2023, para que todos(as) os membros da COA possam fazer, 
online e no prazo, os ajustes ou validações necessárias dos destaques em 
vermelho em cada aba/ação da Planilha. 

ITEM DE PAUTA 
3.4. Criação de procedimento para o pagamento de verbas indenizatórias para 
participações em reuniões da autarquia de forma remota (ref. Protocolo 
SICCAU Nº 1479153/2022); 

ENUNCIADO Não houve tempo hábil para a apreciação da matéria. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Matéria irá para compor ordem do dia de próxima reunião ordinária. 

ITEM DE PAUTA 
3.5. Normatização das Representações Institucionais do CAU/MG (ref. 
Protocolo Siccau Nº 1476205/2022); 

ENUNCIADO Não houve tempo hábil para a apreciação da matéria. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Matéria irá para compor ordem do dia de próxima reunião ordinária. 

ITEM DE PAUTA 
3.6. Apreciação da proposta de planilha-modelo para a elaboração e 
monitoramento do Plano de Trabalho das unidades organizacionais e órgãos 
colegiados; 

ENUNCIADO Não houve tempo hábil para a apreciação da matéria. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Matéria irá para compor ordem do dia de próxima reunião ordinária. 

ITEM DE PAUTA 
3.7. Apreciação de respostas à deliberação DCOA Nº 219.3.6.2021 que propôs 
levantamento e análise sobre participações de entidades no CEAU-MG (ref. 
Protocolo SICCAU Nº 1361758.2021). 

ENUNCIADO Não houve tempo hábil para a apreciação da matéria. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Matéria irá para compor ordem do dia de próxima reunião ordinária. 

5. OUTROS ASSUNTOS 
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Elaine Saraiva Calderari                                                ____________________________________          

Coordenadora da COA-CAU/MG                                                   

Maria Carolina Nassif de Paula                                    ____________________________________          

Coordenadora-adjunto 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. 
 
 
 
 

Assessoria COA-CAU/MG 

6. ENCERRAMENTO 

Às 14h26min, tendo sido o que havia a ser tratado, a Coordenadora-adjunta Maria Carolina Nassif de Paula 
encerrou a 229ª Reunião Ordinária 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 pelo 
assessor Marcus Cesar Martins da Cruz. 


