PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

CAU/BR
Solicitação de envio, à CED-CAU/BR, o orçamento detalhado do CAU/BR.
DELIBERAÇÃO N° 065/2018- CED-CAU/BR

A COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA - CED-CAU/BR, reunida ordinariamente em Brasília/DF,
na sede do CAU/BR, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, no uso das competências que lhe
conferem os incisos de I a VII do art. 100 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto
em epígrafe, e
Considerando a Deliberação Plenária DPOBR nº 0080-05-2018 que "Aprova as Diretrizes para
Elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU - exercício de 2019" e a necessidade de adequação,
por esta CED-CAU/BR, às diretrizes ali fixadas;
Considerando a Deliberação nº 048/2018-CED-CAU/BR, a qual aprovou as atividades e os projetos que
iriam compor o Plano de Ação da CED-CAU/BR para o ano de 20 I 9 e a Deliberação nº 053/2018-CED
CAU/BR, ações propostas que visam ao cumprimento das competências da Comissão de Ética e
Disciplina do CAU/BR, em especial o inciso II do art. 103 da Resolução CAU/BR nº 139/2017, tendo
essenciais ao contínuo aperfeiçoamento das ações da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR; e
Considerando Deliberação nº 062/2018-CED-CAU/BR, em que foi aprovada a adequação do Plano de
Ação da CED-CAU/BR inicialmente proposto às diretrizes estabelecidas, com a respectiva redução dos
projetos inicialmente previstos para o ano de 20 l 9.
Considerando a necessidade, por esta Comissão, de melhor entendimento da composição do orçamento
do CAU/BR, já que o corte do plano de ação das comissões pode comprometer a atuação do Conselho
em suas ações finalísticas.
DELIBERA:
1- Por solicitar à Assessoria Financeira o envio, a esta CED-CAU/BR, do orçamento do CAU/BR para
o ano de 2019, com detalhamento dos valores por centro de custos, elementos de despesa e valores
com investimento, pessoal e custeios em geral em cada setor do CAU/BR.
Brasília-DF, 29 de novembro de 2018.
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