
PROCESSO 
INTERESSADO Presidência do CAU/BR 

ASSUNTO 
Solicitação de criação de um calendário de eventos relacionados à Arquitetura e 
Urbanismo 

DELIBERAÇÃO Nº 002/2018 - CPUA-CAU/BR 

A COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL- CPUA-CAU/BR, reunida ordinariamente 
em Brasília-DF, na sede do CAU/BR, no dia 7 de março de 2018, no uso das competências que lhe 
conferem art. 105 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando o Regimento Interno do CAU/BR. Art. 30, inciso VI, que define como competência do 
CPUA-CAU/BR: "li - propor a participação do CAU/BR em eventos, em forma de missão, no âmbito 
de sua competência, quando constantes em seus planos de ação"; 

Considerando a deliberação nº 002/2018-CPUA, que aprovou a proposta do Plano de Trabalho da 
Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAU/BR para o ano de 2018, incluindo "Participar de 
eventos externos relacionados à política urbana e ambiental"; 

Considerando a importância do constante monitoramento dos eventos relacionados à política urbana e 
ambiental, no sentido de inserir o CAU nos debates que tratam do planejamento territorial; 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. 

DELIBEROU: 

1 - Solicitar a criação de um calendário de eventos nacionais e internacionais relacionados à Arquitetura 
e Urbanismo, a ser continuamente atualizado, a fim de fomentar a divulgação de eventos e discussões 
relacionadas às políticas públicas de planejamento urbano e ambiental e outros temas relevantes; e 

2 - Solicitar à Presidência do CAU/BR, por meio de sua Assessoria Institucional e Parlamentar, que 
oficie as principais entidades e órgãos que debatem a Arquitetura e Urbanismo no país, no sentido de 
demonstrar o interesse do CAU/BR em ter conhecimento da realização de tais debates e eventos. 

Brasília-DF, 7 de março de 2018 

WILSON FERNANDO V ARGAS DE ANDRADE 
Coordenador 
NIKSON DIAS DE OLIVEIRA 
Coordenador-adjunto 
JOSELIA DA SILVA ALVES 
Membro 
MARCIA GUERRANTE TA V ARES 
Membro 
JOSE JEFFERSON DE SOUSA 
Membro 

Setor comercial Sul (SCS), Quadra 2, Bloco e - Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409 I CEP: 70.300-902 Brasllia/DF I Telefone: (61) 3204-9500 
www.caubr.gov.br 

DELIBERAÇÃO nº 003/2018 - CPUA-CAU/BR 


