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DATA 
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-----------b._P_A_u_T_b_r_=_= _�_·-- ,----·-·----'"---�-•• - � ·----------�:_�_-_·���=��·-·----Leitura e aprovação das Súmulas das 78ª reunião ordinária 1 21 ª reunião extraordinária da da COA-CAU/BR 1 
. ---------IH----Encaminhamento Aprovação da .súmula·----··- ------·----- --- -------·--- - ---- · ---------·-n+--····-·······················-·············· �oRDEM)o DA
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Encaminhamento

Repautar para a 80ª 
reunião da COA-CAU/BR As comissões discutiram os seguintes temas : • Reestruturação do Planejamento Estratégico do CAU/ GT de llanejamento CAU/UF e CAU/BR- Revisar o Plano Estratégico do CAU e setor de planejamento , 0 CAU/BR;- Alinhar com o Fórum de Presidentes para criação de lum GT de Planejamento a im de dar prosseguimento à revisão; • Marco Regulatório do CAU/BR - normativos internos - Plan de Cargos e Salários, organogramas e luxogramas - Elaborar e implantar os normativos internos melhor funcionamento administrativo;• Balanço do CAU - Planejamento e ComissõesAnálise dos rumos tomados até o presente momento em rel

� Estratégico 2023;• Pesquisas de norteio - Realização de pesquisas com o público para elaboração e correção de . • Redução da burocracia;• Criação de "marcas" da gestão;políticas e estratégias; 
} 

====-·-------------· p�.:essos s:�:��:º�-�::::��-��:1.iv�:-�ro��::nt--�-�-�A U /�-·, __ _ _____ �:---- _ 
2 Plano de Trabalho 2019 ·------.Fonte··--· __________ . ____ Regimento Interno do.CAU/BR·-····-··· Relator Comissão 
Encam:�hamento---��:��: .�:���:� .��: �-�r���� ���i�entes __ .... - -- ----- --·----
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Encami' 

Encaminhar a deliberação 01/2019 (Plano de Trabalho 2019) à Presidência, para publicação. 
Solicitar a Presidência que: a) promova junto às cormssoes ordinárias e Eleitoral Nacional doCAU/BR a publicação de seus respectivos planos de trabalho de 2019, até 22 de março; b) promova junto aos colegiados do CAU/BR (CEAU-CAU/BR, CGCSC-CAU e CG-FA -CAU) a elaboração e a publicação de seus respectivos planos de trabalho de 2019, até 11 de abril; c) encaminhe ao Plenário as propostas de planos de trabalhos dascomissões especiais do CAU/BR, juntamente com os seus calendários de atividades, para deliberação na reunião plenária de março; d) encaminhe ao Conselho Diretor os planos de trabalho das comissõespara consolidação, na reunião de maio; e e) promova a apresentação dos planos de trabalho das comissões e doPlanejamento Estratégico do CAU, na reunião Plenária A mpliada de maio . 

. . __ Homologação do Regimento Interno do CAU/UF_ ----------- -·--- ----. ...�ginento Geral do CAU e Protocolos SICCAU Comissão .......... -........... -····--·-·--·········-···---·--··-- .............................. -----·-···-············-·····--.. ---·---.... --.. --.. -------· .. ··-----·----------·--··-.. ····---···-------Encaminhar para o Plenário: CAU/MG- 794972/2018 (alteração de regimento), deliberação 08/2019 
amento Devolver em diligência: CAU/PI -79251 0/2018, deliberação 09/2019 ,. _ _ ___ CA U/PR -79 0 594/2018,_deliberação_l 0/2019 ....... ----- ------- ·--····- ············-·-··· 
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---·· .•.. ·t· .. · Encamin amento . Encaminha!:_Para deliberação da Comissão em março _____ ; ____ _
. ................ _______________ .. ·-·-·--------------··

Recondução de conselheiros/ alteração de regimento em período 
eleitoral 5 

......................................... ....................................................................... --·--·-·-.. -·········-········--.. ····-····--"·······--···-······- ......................................... --·------·--·-·-·---·--------

Fonte Protocolo SICCAU 76 1979 e 76 1993 /2018 -Pauta conjunta com a CEN-CAU/BR 
, j���t�J - . ... --Et�e�e�Fio�e-

s
---·--·-·--····.-_--_-_·-_-_-_--_··-_·_---�----_-_-_·-_-·-_-________ _

Encami amento · ... Encaminharpandeliberação da Comissãoem março ·--·--·· ···· 
r······················-······-·· .. i···H···················-···-····-··-····-·····-----···-··-···-·-············ ···················--···-················-··---···--····-···--·-··-····-·············-·-···-------·-·····--··-- i

6 .1.. . .. . __ . . _ _ Protocolos pendentes de 2018 Protocolos SICCAU: 645159/2018 - Código de conduta (grupo de trabalho) 668360/2018 -Concurso Público 
. Fonte 

684656/2018 - Inormações sobre o PCCRs nos CAU/UF 694518/2018 - Atualização de cadastro de proissionais e empresas ' 700388/2018 -Desenvolvimento Tecnológico no CAU 684587/2018 -Lei de Acesso à Inormação 1 711977/2018 -Tramite no CSC, evolução nos sistemas 
·---+11 _____ 720377/2018 e_720373/2018_- Reco_osição de Plenário de CAU/UF 
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721178/2018 - Regulamentação de licenças e altas 763489/2018 - Alteração no Módulo do SICCAU reerente conecção de carteiras de identiicação proissional 777353/2018 - Assinaturas de convênios para beneícios a 
__ Re��!��- _______ r��:��:s _e_para�oio institucional,_ assinados eelos C� ��-- -

--=--==Ercamurhai paia qelubeiação 07m2019 à Piepuqêrcuat iatuicarqo olucitação ao Piepuqerte qo CjUmBR paia rue ele piomova a elaboração qeJ elatóiuo 
Encaminhamento pobie o arqamerto das pxgeptõeu elaboiaqap pela COj-CjU/B em comosobie ap lustiicatuvap qe rão cumprimerto qop piazop eptabeleci , @p rap delubeiaçõep emutudap, irqucarqo piazo paia iralizaçãot ro piazd ae s0 qiap .. 1. . 

7 Reunião com a Gerência Geral ·-·-.. -· - - -·· --· ----·--·--· ··-··- ._,. ... , .... --................... -,,--·-····------.. -·-···--·--···· ................ , ______ , ______ .. _, __ .. __ .. ,_,,, ......... .. Fonte Memoiarqo COj rº 001m2019
Relator j Comuppão 

-- -----·------ _, -----------Encaminhamento _ Rep?mutaipaia a_l0ª reuruão da COj-CAU/BR__ ____ _ _ _ _____ .. r---
8 __ Reestrutur�ão da Assessoria Jurídica -----------------

"Fonte-----· _________ Piotocolo SICCAU 7s1771/201l - - --tttt-ttt··t·---tttt---ttt·-tt·t·-··t--t·t-·t·t·t--·--Relator j Comkppão 
--·----------- ----- --------------------------' Encaminhamento _ Reqautai paia a l0ª_ieurião_qa_COj-CjUmBR_ _ _ __ _
9 Contribuições para normas de provimento de cargos de Livr _______________ Provimento e Demissão_e complementação do_PCCR____________ t--·---------
Fonte 

Regimervo Geral qo CjUmBRt qeliberação 75m2017 COj-CjUm: 1 t Plaro qe Caigopt Caiieuias e Remureiaçãot e Cortiato qe Pieptação qe eivuçop CAUmBR rº 3sm2015, memoiarqo 001m201l Geiêncua Executuva Piotocolop6qq7l9m201lt 6lq656m201l 
------------·----·Relator_··- _______ Patiícia_Luz e Emeipor_ Ftag!1 _ - ---- · -- -·- ···· ··- ·--tt-t ·t------·-t---t···-·--··-···· '-·-··-·- ··-·--···--·· ................. -- .. - .. .

Encaminhame
���--_ .. ::��

=-��· ieuruão qa COj-CAUmBR ---·------------ __
10 Manual de conduta __ , ___ ----- .. " ... ---.-. ............ -....... .. ......................................................... , __ . Fonte _ Piotocolo SICCjU 76s60qt 761979t 78l511t 767l67 e 767l7l 201l 

__ Relator _____ .. ________ ____ .. · Pawiícua Luz_e Emeipor_Fiaga __ ___ .. _ .. _____ _ · ----t --·-• Repautai paia a l0ª ieurião qa COj-CjUmBRt jguaiqai ap Encaminhamento qos CjUmUF 
11 '---·---� -· 

Fonte 

-------·----------------------

Adesão �o�ÇAU/UF ao SGI ______ 
-iPiotocolop SICCjU: CjUmjC 7lsq11t CAUmjL 78sq12t C UmjM � 7lsq15t CjUmjP 7l3q1l, CjUmBj 7lsq19t CAVICE 7l3q21 

1t CjUmDF7lsq22t CjUmES 7lsq2st CjUmGO 7lsq25t CjUmMj 7lsq /t CjUmMG 7lsq2l, CjUmMS 7lsq29t CjUmMT 7lsqs2, CA 1m�j
� -7lsqsq, CjUmPB 7lsqs6t CjUmPE 7l34s7t CjUmPI 7lsqsl c

1 
jUmPR� . ." 7lsq39t CjUmRJ 7lsqq0t CjUmRN 7lsq41t CjUmRO 7ls441, CjUmR �7lsqqqt CjUmRS 7lsqq5t CAU/SC 7lsq47t CjUmSE 7lsqq 1 CjUmSP · 
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adesão ao SGI. 
b. encaminhe aos CAU/UF e à COA-CAU/BR a proposta de Plano de Ação
e Orçamento para o SGI como um serviço essencial do CSC, explicitando os

..... -···---- __ .. __ gastos.pertinentes ... a .. cada ... CAU/UF._ _ _ ...................................................... -······ ··----

14 
! Fonte

.. Proposta de_ alteração .. do Regimento .. Geral-_CEAU-CAU/BR __ . ____ _____ _ 
Protocolo SICCAU 625530/2017 ·----
Patrícia Luz -····-·-----··-·-·--------------------------
Encaminhar.para .. deliberação .. da Conissão .. em .. março ··· · ··---· · -· ··--·--··· ·-· -···- -

......• ··---

··· .......... Proposta de . .  alteração doRegimentoGeral- CEAU-CAU/BR ____________ _ 
Protocolo SICCAU 625530/2017 
Patrícia Luz 

. .  � .. - ---, . -·--··------·---amento .. Encaminhar para deliberação da Conissão em_março ______ ------··· · · ------·

. . ... . ______ ..... Emissão de_ certidão de depósito de documento original _p}:lO CA U ·· · ··--
Protocolo SICCAU 528887 /2017 

............................................... - ....................................................... . ............... _ ............................ -········-···-·········-······ .... - ........................ , .... _.. ,, .. --.. -····-------··-·-·····--·-·-··-··-·····-.. ------· 
; Relator Jeerson Navolar • , 
-�--�:.i .-a�e�tõ· -En�rinh��deliberação da Comissão .. em .. março_/oi�\·--R=

-

. -.;j
-----.-- --------·----- - S) f
• }� ........ _ . ..... . . Utilização de .veículos. oiciais... · -···-··· _ ···-··-· ·· _____ ·- · ·----- ··· 
: Fonte 
r· ·--- ·- ... ·-·-. Relator : .. ' ' l 
• Encami 

Protocolo SICCAU 588671/2017 - Ouvidoria, 693349/2018 CAU/MG, 
693380/2018 ·------
Jeferson Navolar 

...................................... ... ............................................. ,_, _________ ·····-······ . . ... ········-······ . .  ········- ............. ......................................................... ·-··-·-·-···- ................. ·--·-···-·--··--·-·-··--·-·------

Encaminhar a deliberação 03/2019 à Presidência, reiterando a deliberação 
27/2018, solicitando que se promova junto à Assessoria de Comunicaçãoamento Integrada a complementação do Manual de Identiicação Visual, com a 

.:.---···--··-· ___ ____ _i!�erção de comunicação visu��!ª veículo���razo de 30_d_ i_a _s. ___ _ 

: "k:·��e· _· l
i 

. ·:. . . ;;y,�@m =�-=
Relator A Comissão 

amento 

i ..... ... .... ··············-·-······ ................................................................................... -......... _ ............. _ ·············-·--····-········ · ···············································--··---··--·--··--·-·-········-------···-·······--·----

Encaminhar a deliberação 04/2019 à Presidência, solicitando: 
a) a realização de estudo visando à ampliação e melhoria do espaço
físico da Sede do CAU/BR, com alteração de novo lay-out e possível
aluguel de outras salas, preferencialmente no Ediício Serra Dourada, no
prazo de 45 dias;
b) considerar, na elaboração de novo lay-out, a possibilidade de aumento

-··--·---·-+�···-··-- ·-·" _____ d_a_ e_s_tr_u_t_ur_a �!_ganiza�io�._a_l_. ____ _ 

i.r 17_ ___ j · Fonte - � .. .. ... . 

[. Relatotj
t Encami 
______ _J 

, 18 
-· ·· .  

Fonte 

. ·················-··--·······-··········- ····-··-·········-··-···-···-··--···--·-··-····-····-·--·····-·······---·--·-·--··---···-·-·--···-··--·· .. _____ .. : UtilizaS:ão de sofware p_ir_a_t _a.(_S_ke_t _c _h_u.
p

.) ____________ _ 

amento 
A Comissão 

....................................................................................................... .. .......................................................... -...................... . ........................................................... ----·-·--.. ···-····-······-········-·-·--··--·----···--····-···--

Anexar o memo 004/2019 - AP-CAU/BR à súmula, após a leitura na 
reunião 

.................................................................. ........................................... ............. ,-·-··-·····- ···························--·--·--··--·· ... ···-··-········ ................... _._ 

. Honorários advocatícios nas _açõetjldiciais ___________ _ 
Protocolo SICCAU 559738/2017 e 589380/2017; e deliberação 71/2018 
COA-CAU/BR 

Relator Patrícia Luz 
--···-···---··----··· ··-------------------

' Encami t Encaminhar a deliberação 05/2019 à Presidência, reiterando a deliberação
. amen_o _ 71/2018, solicitando�ja buscado,junto a outros órgãos e entidades 
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-_' _· -·---Il.-_.o-S-E-RV-IÇ_O_Pu_· ª_u_o_F_ED_ ER_A_L ______________ , ________ _Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Comissão de Organização e Administração -·····-···--·····-·-·····-····-··-·-··--··-·-·--···------·- ··----------··----·-····-·--·--·-·----competentes, o esclarecimento da questão relativa à destinação d onorários cobrados administrativamente de seus devedores e dos honorário le sucumbência ixados em sentença dos vencidos nas ações, com v� bs à regulação da matéria de modo a que promova a segurança jurídic ara o CAU/BR e os CAU/UF, no razo de 45 dias. 19 --·- _______ Reunião conjunta com a COA-CAU/SP Fonte 
·---�---· -- -- ----- ------------------------------Relator A Comissão Encaminhar a deliberação 06/2019, solicitando à Presidência quej ja) Encaminhe ao CAU/SP convite aos membros da COA-C U/SP paraparticiparem da 80ª reunião ordinária da COA-CAU/BR, em Br 1 1ília, no dia14 de março de 2019, no período vespertino; 1 Encaminhamento b) Solicitar que sejam encaminhados com antecedência os ateriais queserão discutidos, para prévia apreciação da COA-CAU/BR, odm como onome dos participantes, para providências quanto à inraestr tura para a

111 reunião; c) Inormar que as despesas de deslocamento e diárias dos embros da
----·---- ___ COA-CAU/SP correrão pfConta do CAU/SP. ---------··--+H------·-·-·-Extrapauta: . 20 __________________ Homologação do Regimento Interno_doCAU/UF__ _ ___ _____ _ Fonte _.�gimento Geral do CAU e Proticolo SICC�U---------+iH--·---·-----Relator A Comissão Devolver em diligência: Encaminhamento CAU/AP - 809909/2018, deliberação 11/2019 .

��107211202"8, deliber�ç_o 12/2019" _ 
JO NTÔNIO ASSIS GODOY denador da C -C /BR 

�[!i EDNQi�siRIGUES FLORES Membro 
PATRÍC���� Membro 

Membro 
RODRIGO DA SILVA A >RE Analista Técnico 
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