
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Aíquitetura e Urbanismo do Brasil

PROCESSO
INTERESSADO

ASSUNTO
CAUBR
ALTERAÇÃO EM ATRIBUIÇÃO DE FISCAL

DELBERAÇÃON'41/2019(COA-CAU/BR)

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO -- (COA-CAU/BR), reunida
ordinariamente em Brasília - DF, na sede do CAU/BR, no dia 12 de julho de 2019, no uso das
competências que Ihe conferem o art. 102 do Regimento Interno do CAIJ/BR, após análise do assunto
em epígrafe, e

Considerando a Lei n'. 12.378, de 31 de dezembro de 2010, a qual Regulamenta o exercício da
Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal -- CAU/UF; e dá outras
providências, que em seu art. 34, inciso 11, explicita que compete aos CAU/UF cumprir e fazer cumprir
o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do CAU/BR, nos demais ates normativos do CAU/BR e nos
próprios aios, no âmbito de sua competência;

Considerando a Lei n'. 12.378, de 31 de dezembro de 2010, a qual em seu art. 34, Vll estabelece que
compete aos CAU/UF "fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo";

Considerando a deliberação plenária n' 424/2018 do CAIJ/MT, acrescentando na atribuição do Agente
de Fiscalização a retirada de material de divulgação que contrarie as resoluções pertinentes bem com o
Código de Ética e Disciplina do CAI.J/BR, conforme orientação da coordenação técnica;

Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência
CAU/BR, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/BR.

do

DELIBERA

Solicitar ao Presidente do CAI.J/BR que encaminhe comunicação ao CAU/MT, juntamente com esta
deliberação, questionando os motivos e fundamentos legais que basearam a elaboração e aprovação da
referida deliberação plenária, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento.

Brasília-DF, 12 de julho de 2019
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