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Comissão de Política Urbana e Ambiental 

PROCESSO 
INTERESSADO Presidência do CAU/BR 
ASSUNTO Envio de ofício circular aos CAU/UF 

DELIBERAÇÃO Nº 005/2018-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 02 de maio 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: "I - propor, apreciar e deliberar sobre matéria de caráter legislativo, normativo ou 
contencioso em tramitação nos órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, relacionados à 
política urbana e ambiental; II - 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: 

l - Solicitar a Presidência do CAU/BR o envio de Ofício Circular aos CAU/UF para informar quais os
municípios estão em processo de revisão / elaboração dos seus Planos Diretores, bem como aqueles
cujos planos já foram revisados e estão em vigência, conforme listagem anexa.
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