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Deliberações e protocolos pendentes

DELIBERAÇÃO N' 37/2019 (COA-CAUBR)

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO -- (COA-CAU/BR), reunida
ordinariamente em Brasília - DF, na sede do CAU/BR, no dia ll de julho de 2019, no uso das
competências que Ihe conferem o art. 102 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto
em epígrafe, e

Considerando o Plano de Trabalho da Comissão de Organização e Administração do CAI.J/BR
aprovado pela deliberação 07/2018 COA-CAU/BR, em 08 de março de 201 8;

Considerando a deliberação 59/2018 COA-CAU/BR, encaminhada à Presidência em 26/09/2018,
solicitando a elaboração de relatório sobre o andamento das sugestões elaboradas pela COA-CAU/BR,
bem como sobre as justiülcativas de não cumprimento dos prazos estabelecidos nas deliberações
emitidas, indicando prazo para finalização;

Considerando a deliberação 07/2019 COA-CAU/BR, encaminhada à Presidência, ratificando a
deliberação 59/2018;

Considerando o Memorando CAU/BR n' 005/2019-PRES, respondendo à deliberação 07/2019 sobre o
andamento das deliberações pendentes;

Considerando a elaboração das deliberações da COA-CAU/BR, bem como os protocolos encaminhados,
via SICCAU, à Presidência, os quais ainda se encontram com prazo vencido, sem providências tomadas,
ou sem resposta, a seguir:

a) 645159/2018 - Grupo de trabalho para elaborar o Código de Conduta (deliberação
02/2018, encaminhada à Presidência em 09/03/2018) O ACT já foi aprovado e a comissão
ainda não foi criada;

b) 668360/2018 - Realização de concurso público (deliberação 08/2018, prazo 20/6/18, na
Assessoria Jurídica desde 28/08/201 8);

c) 684656/2018 Encaminhamento de ofícios, solicitando informações dos CAU/UF sobre
e[aboração e imp]antação de p]ano de cargos e salários (de]iberação 26/20] 8, encaminhada à
Presidência em 07/06/201 8) -- Os ofícios ainda não foram encaminhados aos CAU/UF;

d) 694518/20] 8 - Atualização de cadastro PF e PJ (deliberação 30/2018, encaminhada ao
CG-CSC em 29/05/201 8) -- protocolo arquivado sem a resolução ou informação;

e) 720388/2018 - Desenvolvimento tecnológico nos sistemas de gestão do CAU (deliberação }
44/20 1 8, encaminhada à Assessoria Jurídica em 05/07/20 1 8); .....ç;...-

684587/2018 - Auditoria no cumprimento da LAI (deliberação 46/2018, prazo 12/08/201 8, \:''T'
encaminhada à Auditoria em 08/08/20 1 8) -- o relatório ainda não foi encaminhado à COA; '\

g) 71 1977/2018 - Evolução nos Sistemas de TI no CAU (deliberação 58/2018, encaminhada
à Presidência em 13/1 1/201 8) -- Aguardando o posicionamento da Presidência sobre a matéria,
protocolo arquivado alegando que as demandas já foram atendidas, mas não houve resposta à \w'
COA e nem formalização alguma;

h) 559738/2017 - Pagamento de honorários de sucumbência aos advogados do CAU
(deliberação 7 1/201 8, encaminhada à Assessoria Jurídica em 29/10/201 8); e

i) 777353/2018 - Assinaturas de convênios para benefícios a profissionais e para apoio .,/r)
institucional, assinados pelos CAU/UF; (deliberação 76/2018, encaminhada à Assessoria /' É/
jurídica em lO/12/201 8). / ),,AJ

j) 804133/2019 -- Fluxos de processos administrativos (memorando 001/2019, encaminhada \b/

à Gerência Administrativa em 24/01/2019) - não foram apresentados os fluxos de processos; s}4Aàí'
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k)

1)

812438/2019 -- Utilização de veículos oficiais (deliberação 03/2019, encaminhada à
Assessoria de Comunicação Integrada em 26/02/2019) -- A COA aguarda a atualização do
Manual de Identidade Visual do CAU para a normatização dos adesivos dos carros;

812390/2019 -- Lay-out da Sede do CAU/BR (deliberação 04/2019, encaminhada à
Gerência Administrativa cm 01/03/2019) -- Não houve resposta sobre a melhoria do espaço
físico da Sede.

Considerando que compete ao Presidente encaminhar justi6lcava, por escrito, a comissões e demais
órgãos colegiados, nos casos em que não houver cumprimento de deliberações ou aceite de propostas
recebidas, segundo o inciso XXVI, do artigo 159 do Regimento Interno do CAU/BR; e

Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência
CAU/BR, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/BR.

do

DELIBEjtA:
1- Solicitar ao Presidente do CAU/BR para que ele promova a elaboração de relatório sobre o

andamento das sugestões elaboradas pela COA-CAU/BR, bem como sobre as justinlcativas de
não cumprimento dos prazos estabelecidos nas deliberações emitidas, indicando prazo para
finalização das demandas, no prazo de 30 (trinta) dias.

Brasília-DF, 1 1 dejulho de 2019

ROSÉ ANTÕNIO ASSIS DE GODOS (MG)
Coordenador

JEFERSON CANTAS NAVOI,AR (PR)
Coordenador-adjunto

EDNEZER RODRIGUES FI,ORES(RS)
Membro

EMERSON DO NASCIMENTO FRAGA (MA)
Membro

ROSÉ JEFFERSON DE SOUSA (RN)
Membro
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