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SÚMULA DA 8• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CPUA-CAU/BR 
�TA.�=�--- _ -- l1���j��de_�� 1 9_ JHo�_J__1_� ............. ___ J 
�L_____ ���-S.!._li_a _-�!'.---------·--·---- . - -·----- _______ - ----· __ _________ _ --·--- _ _j 

[. Josélia.da.Silva Alves. (AC) ----·· - Coordenador ! Patrícia Silva Luz Macedo (RN) _______ _ Coordenadora adjunta _PARTICIPANTES i Wilson Fernando Vargas de Andrade (MT) Membro 1..-···············-··-··-·················-···-···-··--·-································································-··-·····-····-·················-·--·························-· 

1 Maria Eliana Jubé Ribeiro (GO_) _______ M_ e_m _b_ro ______ _ -------� Nikson Dias de Oliveira (RR) ---·····- ··- ----��.'!.1_b._r�_ . ·-------ASSESSOR_IA ___ j_ Isabela Müller Menezes Analista técnica 

.- __ ··-·· -···-··. -·· ·- ·····-· .... ·-· _ .. ·--·--·- Leitura e aprovação da Súmula -----·--·------- · · -----· ----·--·--·---
Encaminhamento ··-······· ···· : Não haviam súmulas _Qar�rovação -----------·-----·-·-----·--·-···--

: 1

Fonte 
_Plano Açfto._e._PlanoTrabalho .CPUA_2019-Revisão ___ _ Assessoria da CPU A 

..... - --···· --- -·. --- ' . -- -- .. -· "' ------·

Relator 

· Encaminhamento

Coordenadora da CPUA Foram projetados os arquivos de ambos os Planos, sendo o Plano de Ação o aprovado e publicado no Portal da Transparência, para que os membrosse recordassem das Atividades e Projetos, e o Plano de Trabalho o· aprovado pela Comissão antes da aprovação do Plano de Ação. Mas nãofoi possível revisar o Plano de Trabalho, tendo sido sua aprovação adiada -----------···_.e_ara _�róxima reunião.-·- ----------- - ----·· 
-··-····-··-··-·----···-·--------·---·-·---·-·-······--------· ----·------.. -------------···-··---··-·------

2 · Relatório de Gestão CPUA 2018.. - - ' -- - '. - ·- -·--·· .. . ··-·-- ,. __ . ··-.. ··-····- ............. -.. ,-.... -............ -........................................................................................ . 

Fonte ··-- ______ _ ____ Assessoria de _Planejamento e Gestão da Estratégia · Relator Assessoria da CPUA 
Encaminhamento Não foi tratado. -----------

-----· .. -··-·-·----·-----·-----·---··-····--·-·-·------·---

3 Contratação de Consultoria . _ ....... ·-___ ... ___________ ...... Educação Urbanística
para material Paradidático sobre 

, Fonte Assessoria da CPUA , ...... -··---------····- -·- --·. ---------------

Relator 

Encaminhamento 
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· Fonte
Relator 

Conselheiro Jefferson de Souza -- ·- _.................. . ............................ _.,, ... , .. _,,,•••··-·---·····- ............ ·-·----··------ ................... --.. --·······-·-······--·-··---·······- ................................................... _ ···········-····-······-····-······ Foi feito informe sobre o andamento da contratação que foi formalizada em dezembro de 2018 por meio de uma Ordem de Execução de Serviço. 
' Encontro Nacional de CPUAs - Brasília março de 2019 - Respostas 

·- -�_9fí_�J.Q_·-·-----··-····-···-····--··---------·-----·-------------··-·····-----·---····-----Assessoria da CPUA --------------------------Coordenadora da CPUA . ············-···-···-·-··................ .............................................. ...... . .................... . 
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. Fonte .. 
· Relator

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Comissão de Política Urbana e Ambiental 

Realização de Seminário Latino-Americano de Cidades, abril de 2019 
Cuiabá-MT 

Encaminhamento 

sugeriu mudanças no evento, como por 
exemplo abrir mão de fazer em Mato Grosso, e sugeriu conversar com a 
CNM para verificar a possibilidade de se fazer em Brasília, em data mais 
adiante, não mais em abril. Acrescentou a necessidade de se revisar este 

i6 
Fonte 
Relator 

Projeto no Plano de Ação de 2019. _____ _ __________ ___ _________________ _ 

�presentação CPUA no ENE�.�j_a _n _ei_r_o __ d_ e_2_0_1_9 ________ _ 
Assessoria da CPUA 

-,-........ -,.---·--···················- ...................................................... -, .. ............................................................................................................................. -........................ --·-·-------- ····-···-----

Coordenadora da CPUA 
À --- - • ·----

- -

Encaminhamento A Analista Isabela Menezes preparou uma base em Power Point que foi 
·--·---·---·-·--····· _____ apJesentada e fez as alterações solicitadas pela Coordenadora. ____ _

p;XTRA PAUTA: 

1 
Fonte 
Relator 

...... Audiência_Secretária de __ Desenvolvimento Regional ___________ _ 
Coordenadora da CPUA 
Assessoria Institucional e Parlamentar 

-·-·-········-.. -----·--.......................................... -.......... _,_,,_,, .. -.................................................................. ,----·-····- ······-····-···-----·----------··-·--·-------·----

Encaminhamento Foi solicitado à AIP agendamento dia 30/01 com Secretário de Urbanismo 
��-�������._d_o_n_o_v�ogovern_o_. �-�---�-----���������� 
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PATRÍCIA SILVA LtJZ� �CEDO 

Coordenadora A unta 

MARIA EL�tt RIBEIRO
Membro 

1;:!:!;}();1� 
Analista Técnica 
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