
SERVICO PUBLICO FEDERAL

Conselho de Aíquitetura e Urbanismo do Bíasil

PROCESSO
WTERESSADO CAU/BR

PROPOSTA DE AJUSTE DO PLANO DE AÇAO E ORÇAMENTO 2020
DA COMISSÃO DE ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DO CAU/BR

DEUBERAÇAO N' 05/2020(COA-CAU/BR)

ASSUNTO

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/BR), reunida
ordinariamente em Brasília - DF, na sede do CAU/BR, no dia 30 de janeiro de 2020, no uso das
competências que Ihe confere o inciso X do att. 97 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do
assunto em epígrafe, e

Considerando a Resolução CAU/BR n' 062/2019, que aprovou a proposta de Plano de Ação e
Orçamento da COA-CAU/BR, para 2020, baseada nas diretrizes constantes na DPABR n'0030-
02/2019 ;

Considerando a Resolução CAU/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 o Plano de Trabalho da Comissão de Organização e Administração

Considerando a necessidade de realização de reuniões técnicas com a participação das COA-CAU/UF
das assessorias jurídicas, dos responsáveis por administração e dos Presidentes dos CAU/UF, sobre o
funcionamento do CAU, atos e padronização de procedimentos;

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 devam ser encaminhadas à Presidência do
CAU/BR, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/BR.

DELI BERA

Aprovar o ajuste no Plano de Ação e Orçamento para 2020 da Comissão de Organização e
Administração, segundo tabela abaixo;

M.anter e Desenvolver as Atividades da Clomissão de Organização e Administra
Realização de 1 2 reuniões ordinárias da COA, na sede do CAU/BR, com o
pagamento de: R$ 241 .200,00

05 diárias para 5 conselheiros; e
05 passagens de ida e volta

Realização de OI reunião extraordinárias da COA, na sede do CAU/BR
com o pagamento de

05 diárias para 5 conselheiros; e R$ 20. 100,00
05 passagens de ida e volta

Realização de 03 reuniões do relator com a Assessoria
definições em documentos e demandas da comissão, com
para cada reunião, de:

OI diária; e

01 passagem de ida e volta

para ajuste e
o pagamento

R$ 9.630,00
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Realização de 03 representações dos membros da COA-CAU/BR em
eventos externos, deliberadas pela Comissão, de OI (um) dia cada, com a
participação de OI membro, com o pagamento, para cada evento, de:

OI diária
:em de ida e volta01

R$ 9.630,00

Participação dos Conselheiros da COA no Seminário Legislativo do
CAU/BR, com o pagamento de:

OI diárias para 5 conselheiros

Realização do Encontro Nacional na sede do CAU/BR, com o pagamento
de

02 diárias para 05 conselheirost
02 diárias para O l convidados
06 passagens de ida e volta; e
Infraestrutura para 60 participantes

Realização de 03 reuniões técnicas fora da sede do CAU/BR, com a
participação de 05 conselheiros e um analista, com o pagamento, para cada
reunião. de

02 diárias para 05 conselheiros e analista
06 passagens de ida e volta; e
Infraestrutura para 30 ,oas

TOTAL

R$ 4.050,00

R$ 37.659,21

101 .167,00

R$ 423.436,02

Presidência, para providências.

Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020.

JEFERSON DANÇAS NAVOLAR (PR)
Coordenador

EDNEZER RODRIGUES FLORES (RS)
Coordenador-adj lm to

COSE ANTONIO ASSIS DE GODOS (MG)
Membro

EMERSOS DO NASCIMENTO FRAGA(MA)

Encaminhar a proposta à2 ca in i

Membro

/
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