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SÚMULA DA 2' REUNIÃO ORDINÁRIA CTR-CAUmR

DATA

LOCAL

22 de maio de 2019

B rasília -- DF

HORÁRIO l 9h às 1 8h

Humberto Mouro Andrade Cruz

PARTICIPANTESf l Ricardo Mastins da Fonseca
l Ana Mana Martins Farias

ASSESSORIA;y=? 1 Ana Laterza

Coordenador

Coordenador-adj unto
Membro

ORDEM DO DIA

l
Fonte
Relator

Análise da minut? da Rçsgl.uçf!(!cobre Registro Prole!!jg111].
CTR-CAU/BR
Conselheiros da CTR-CAU/BR

Os capítulos foram apreciados e ajustados conJlorme listagem abaixo
Capítulo l Disposições Gerais
Presidente Ana Mana - analisado

Capítulo ll - Do registro de brasileiro nato ou naturalizado
Cona. Humberto Mauro -- analisado

Capítulo 111 - Do registro de estrangeiro
Cons. Humbcrto Mauro -- analisado

8

e

o eliminado

3

.t
eliminado

eliminado

(sugestão de não haver mais essa
categoria, apenas registros com datas fins mais restritivas)
Capítulo V - Do registro em caráter excepcional e por tempo
determinado -- temporário
Presidente Ana Mana -- análise não concluída

e

Encaminhamento

respectivas condições de registro)
Capítulo Vll - Das alterações de registro
Cona. Ricardo Fonseca decidiu-se, a p/'/orí, por se manter o texto da
res. 167

(cada acordo regulará as

©

(sugestão de tratar das matérias em

uma resolução independente)
Capítulo IX - Disposições gerais e transitórias
Cona. Ricardo Fonseca -- não analisado

A assessoria da comissão compilará as seções da resolução em formato de
tabela lado a lado para a comparação e revisão, assim como a elaboração das
!gpçggvas instruções Jlg111pativas para a implementgcão de cada çlispg$1gyg:

e

2

Fonte
Relator

Avaliação do Plano de Trabalho e definição da pauta da 3' Reunião
Ordinária da CTR-CAI.J/BR
CTR-CAU/BR
Assessoria CTR-CAU/BR
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l A CTR deverá ser prorrogada para elaboração dos dispositivos sobre
registro de pessoa jurídica e das respectivas instruções normativas, além da
minuta de resolução adicional sobre as alterações cadastrais e anotação de
cursos.

2 -- Será promovido um Encontro Nacional em 10 dejulho em São Paulo para
a apresentação e discussão dos dispositivos que tratam do registro de pessoa
física. O convite será encaminhado às equipes técnicas e conselheiros de CEF
de todos os CAU/UFs, em local e condições a serem definidos na reunião
subsequente.
3 0 trabalho da Comissão será apresentado pela Presidente Ana Mana
durante a reunião do Fórum de Presidentes de junho. Para tal, será necessária
a convocação da assessoria da comissão para apoio técnico.
4 A minuta de resolução, assim que concluída, será enviada à CEF para
encaminhamento à consulta pública. Desta forma, ela deverá estar concluída
antes do fim da vigência da Comissão, para posterior compilação e análise
das contribuições e conclusão do texto.

Encaminhamento

HUMm ilKTÕ;'â.Úi;;inÓh. D É%=
Coordenador

RICA:liDO MARTI
Coordenado

Analista Técnica
ANA MARIA'
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