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Rodrigo da Silva André - Analista Técnico 
José Antônio Assis de Godoy MG 
Jeferson Dantas Navolar PR 
Ednezer Rodrigues Flores RS 
Emerson do Nascimento Fraga MA 
Patrícia Silva Luz de Macedo RN 
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Leitura e aprovação das Súmulas das 79ª reunião ordinária 
CAU/BR 
Aprovação da súmula 
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764638/2018, 828559/2019 -Ofício 018/2019- CAU/PE e outm 
Comissão 
As comissões discutiram os seguintes temas: 
• Apresentação do cronograma do o processo de revisão do

Estratégico do CAU, realizado pelo Fórum de Presidentes (GT
• Desfinanciamento do Planejamento Estratégico
• Sugestão de que o Fórum de Presidentes retrate as 5 comissõe: 

CAU/BR 
• Necessidade de conhecer a capacidade administrativa instalada 
• Participação efetiva de todas as comissões na construção do PI

Encaminhamento da deliberação 015/2019, aprovando conjun 
CPFI-CAU/BR, o cronograma de trabalho apresentado pel, 
como solicitando à Presidência do CAU/BR que promova a 
grupo de trabalho, composto por empregados do CAU/BR e p1 
dos CAU/UF, indicados pelo Fórum de Presidentes, para elabc 
para a revisão dos indicadores estratégicos, dos limites de 
recursos e do modelo de elaboração do Plano de Ação e Orçar 
para posterior apreciação pela COA-CAU/BR e pela CPFI-CA 

Reunião conjunta com a COA-CAU/SP 
Protocolo SICCAU 812477/2019, deliberação 06/2019, 776403/, 
Comissão 
Encaminhar as contribuições ao Regimento Interno do CAU/SP 
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