
SERVICO PÚBLICO FEDERAL 

Consélho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

SÚMULA DA 4• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CPP-CAU/BR 

---- -----·H·-t-----

DATA 18 de janeiro de 2019 HORÁRIO 14h às 18 
-- ---- --- -- - - ----

LOCAL I BRASÍLIA / DF 

PARTICIPANTES 

Coordenador 
--- - -- -- -+--------

Josemee Gomes de Lima (AL) 
------

Eme.!:_SO_l!J�g�(MA) _______ ...,.. _Co�rde_n _ad_o� djunto __ 
José Antônio Godoy (MG) .�em_!J..!:_o_-1,-+-----

_Çr�i�al<!�� Alexandria_Bap_tista (B_A) ___ Membro 
Roseana Vasconcelos Membro 

---------- - - -- - ----------- -- --li-+-----: 

ASSESSORIA Jorge Antonio Moura
----+--------------

___ ..., __ _ _ _________ CO_!)l_!ln��ações____ _ __________ _ 
Responsável ___ __ _Josem�e Lima ___________________ u-1-----

Comunicado 

A conselheira Josemée Lima, reconduzida a função de coorde dora da 
CPP-CAU/BR, deu as boas-vindas à conselheira Roseana Vas !mcelos, 
nova integrante da comissão. O restante dos conselheiros me ros da CPP
CAU/BR também deu o devido acolhimento. ---------------------- - - ------ ---- - -----
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ORDEM DO DIA 

Apresentação da nova composição da CPP-CAU/BR para ano de 
2019. ,------ - -- --- '------------

Fonte 
---!-----

Relator - +--

Encaminhamento 
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Fonte 

CPP- CAU/BR _________________ __,, ____ --·--- -
Josemée Lima 
A conselheira Josemée Lima apresentou, depois de discussões internas na 
comissão, que os assuntos temáticos da CPP-CAU/BR seriam ·stribuídos 
aos conselheiros de acordo com as características pessoais de , da 
conselheiro participante daquela comissão: 

a. Cons. Josemée Lima: coordenação geral; assuntos da
Rio; e projetos especiais. 

b. Cons. Emerson Fraga: novos materiais e tecnologias; IM.
c. Guivaldo Baptista: assuntos e representações instituci ais.
d. Roseana Vasconcelos: assuntos acadêmicos e A THIS.
e. Eduardo Fajardo: assuntos de relacionamento com ent , ades de

Arquitetura e Urbanismo.

Analise da solicitação do CAU/SE para apoio de divulgaçã do 
Projeto de ATHIS daquele CAU/UF realizado em 2018, co orme 
diretriz orçamentária do CAU/BR. 

------------il-1--------

CPP- CAU/BR -- -- -------------- -----
Relator José Antônio de Godoy 

- -- 1---- --- --- --- -------- �------- ----- -----li 

Encaminhamento 

O conselheiro José Antonio de Godoy manifestou sua alegria , 
participar daquela reunião da CPP-CAU/BR, pois, de acordo 
alinhamento feito com seu suplente, conselheiro Eduardo Faja 

o 

efetivamente participa das ações daquela comissão. O analista 
CAU/BR, arquiteto Jorge Moura, informou que recebeu do C · /SE um 
material sobre o projeto de A THIS desenvolvido naquele esta ó, 
solicitando que o mesmo fosse apoiado pela CPP-CAU/BR. O r,aterial 
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