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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

PROCESSO

INTERESSADO

CA.U/BR

ASSUNTO

CONVOCAÇÃO DA 27' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COA
CAU/BR
DELIBERAÇÃO
N' 04/2020 COA-CAU/BR

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
COA -- CAU/BR, reunida
extraordinariamenteem Brasília - DF, na sededo CAU/BR, no dia 15 de janeiro de 2020, no uso das
competências que ]he confere o inciso V do art. 97 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do
assunto em epígrafe, e
Considerando a ResoluçãoCAU/BR n' 185, de 19 de dezembro de 2019, que aprovou o Plano de Ação
e Orçamento do CAU/BR para o exercício de 2020;
Considerando os princípios de economicidade de recursos financeiros do CAU/BR com passagens,na

realização das reuniões extraordinárias das comissões na mesma semana de reuniões plenárias do
CAU/BR

Considerandoa necessidade
da elaboraçãodo plano de trabalhoda COA-CAU/BR, bem como o seu
detalhamento;

Considerando a boa prática no agendamento das reuniões com antecedência para melhor utilização dos
recursos disponíveis, 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:
1 -- Solicitar à Presidência que convoque os membros da COA-CAU/BR para a 27' reunião
extraordinária a realizar-sc nos dias 11 e 12 de fevereiro, das 9h às 18h, em Brasília, com a seguinte
pauta:

Plano de Trabalho da COA-CAU/BR
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2020

Informar que não haverá despesascom passagens,uma vez que a reunião plenária do CAU/BR será

realizada nos dias subsequentes.
Brasília-DF, 15 de janei
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