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ASSUNTO

AGENDAMENTO E CONVOCAÇÃO PARA O V ENCONTONACIONAL
DA COA-CAUBR COM AS COA-CAU/UF
DELIBERAÇÃO N' 038/2019- COA-CAU/BR

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO -- COA -- CAU/BR, reunida
ordinariamenteem Brasília - DF, na sede do CAU/BR, no dia 12 de julho de 2019, no uso das
competências que Ihe confere o incisa V do art. 97 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do
assunto em epígrafe, e

Considerandoa deliberaçãoplenária DPABR n' 0027-02A/2018, que aprovou o prqeto de resolução
que dispõe sobre o Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR, para 2019;
Considerando o Plano de Trabalho da COA-CAU/BR, aprovado pela deliberação 01/2019
Considerando a necessidade de discussão e do conhecimento sobre as estruturas organizacionais e

instrumentos de controle entre o CAU/BR e os CAU/UF, por meio das comissões que tratam de
organização e administração;

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 RegimentoInterno do CAU/BR.

DELIBERA:
Solicitar à Presidência que:

a) Encaminhe ao Conselho Diretor o pedido de alteração do calendário de atividades do CAU/BR,

inserindo o V Encontro Nacional da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF, em Brasília, nos
dias 28 e 29 de novembro de 2019.

b) Realize a convocação dos conselheiros da COA-CAU/BR para o referido evento;
c) Considere o centro de custo 1.01.05.012 para as despesas;
d) Promova junto à Gerência Administrativa a infraestrutura para 60 participantes.
e)

Encaminhe comunicação aos CAU/UF, informando as datas do evento.
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