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PROCESSO INTERESSADO CAU/BR ASSUNTO CONVITE A CPFI-CAU/BR PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO .. NACIONAL DA COA-CAU/BR COM AS COA-CAU/UF DELIBERAÇÃO Nº 78/2018 - (COA-CAU/BR) 
'Cf _, • 

..... A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO - (COA-CAU/BR), reunida ordinariamente em Brasília-DF, na sede do CAU/BR, no dia 09 de novembro de 2018, no uso das competências que lhe confere o inciso V do art. 97 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e Considerando a deliberação plenária DPOBR Nº 0073-05/2017, que aprova o plano de ação e orçamento do CAU - exercício 2018; 
Considerando o Plano de Trabalho da COA-CAU/BR, aprovado pela deliberação 07/2018; Considerando a deliberação plenária DPOBR Nº 0083-07/2018, que altera o calendário de atividades do CAU/BR, 2018; Considerando a convergência entre as matérias tratadas pela COA-CAU/BR e a CPFI- CAU/BR, constantes da pauta do IV Encontro Nacional entre a COA-CAU/BR e as COA-CAU/UF; Considerando a boa prática no agendamento das reuniões com antecedência para melhor utilização dos recursos disponíveis para os eventos, além da disponibilização de agenda por parte dos conselheiros; e 
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do CAU/BR, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/BR. 
DELIBERA: l - Solicitar à Presidência que:a) Consulte a coordenação da CPFI-CAU/BR quanto à possibilidade na construção da pauta e naparticipação de seus membros no IV Encontro Nacional entre a COA-CAU/BR e as COACAU/UF, a ser realizado nos dias 06 e 07 de dezembro de 2018;b) Convoque os membros da CPFI-CAU/BR para a referida reunião, anteriormente à deliberaçãodessa Comissão para ratificar a participação.Brasília-DF, 09 de novembro de 2018. 
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