SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQU1TETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Ata da Reunião Plenária Ordinária n^ 062, do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul,
realizada em 19 de janeiro de 2017 na sede do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul.

1

Aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e dezessete (2017), na

2

sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, situado na Rua

3

Espírito Santo, n. 205, esquina com Avenida Afonso Pena em Campo Grande - MS, por

4

convocação ordinária prevista no calendário anual e sob a presidência do Conselheiro

5

Estadual Osvaldo Abrão de Souza, Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do

6

Mato Grosso do Sul, reuniram-se os Conselheiros Estaduais: Angela Cristina Gil Lins, Carlos

7

Lucas Mali, Dirceu de Oliveira Peters, Eymard Cezar Araújo Ferreira, Fabiano Costa,

8

Giovana Dario Sbaraini e Paulo César do Amaral. Registram a presença da suplente de

9

conselheira Gabriela G. Pereira da Silva. Registram-se as presenças do

Gerente

10

Administrativo Financeiro Cláudio Lisias Lucchese; do Procurador Jurídico, Elias Pereira de

11

Souza; do Assessor Jurídico Diego Luiz Rojas Lube, da gerente de Fiscalização, Fabrícia de

12

Carvalho Torquato; da Arquiteta e Urbanista Priscilla Gonçalves, do Secretário Geral, Gill

13

Abner Finotti; da Coordenadora de Planejamento, Keila Fernandes; da Analista de

14

Comunicação Stephanie Ribas; e para secretariar esta Reunião Plenária, o Secretário Geral

15

Gill Abner Finotti, assistido pela Secretária "ad hoc" da Presidência, Talita Assunção Souza.

16

Colaboram também a Assistente Administrativo Denizangela Lima Rosa, e os estagiários

17

Louise Eberhardt, Larissa Souza, Giovana Teixeira, Cassiano Auri Rodrigues Silveira e

18

Denner Almeida Monteiro Ferreira. EXPEDIENTE: 1. ABERTURA, VERIFICAÇÃO PE

19

QUORUM E AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: O presidente Osvaldo Abrão de Souza, às 15:15h

20

constatada a existência de quorum, dá início aos trabalhos da 623 Reunião Plenária

21

Ordinária, invocando a proteção do Grande Mestre do Universo; e informa que até o

22

momento desta reunião não foram recebidas justificativas de ausências. O conselheiro

23

Carlos Lucas Mali pede a palavra e informa que o conselheiro José Marcos da Fonseca

24

enviou por emoli a justificativa de ausência. O presidente Osvaldo Abrão explica que as

25

justificativas de ausência de acordo com o Regimento Interno deste Conselho, poderão ser

26
27

encaminhadas até 3 (três) dias após o termino da reunião. "EM TEMPO, conforme § 2° do
art. 19 do Regimento Interno, foi apresentada por e-mail, a justificativa do conselheiro José

28

Marcos da Fonseca: Comunico que vem função do agendamento de uma reunião paro às

29

15h no Gabinete do Prefeito, em que não poderei estar ausente, não posso participar da

30

plenária de hoje. Zé Marcos" 2. HINO NACIONAL: O presidente Osvaldo Abrão de Souza

31

convida os presentes para acompanhar a execução do Hino Nacional. 3.LEITURA E

32

APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR: O presidente Osvaldo Abrão informa que a

33

ATA da 61^ Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 08 de dezembro de 2016 foi

34

encaminhada eletronicamente aos senhores conselheiros com antecedência. Em votação,
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35

foi aprovada com retificação do conselheiro Eymard Cezar Araújo Ferreira quanto a fala do

36

próprio conselheiro. O conselheiro Eymard Cezar Araújo Ferreira pede a palavra e esclarece

37

que "desde a criação do Conselho almejava-se uma área para a implantação do sede do

38

própria do CAU/MS, A Comissão Temporária para futuro instalação da sede do CAU/MS foi

39

criada com o foco de criar um programa de necessidades para a futura sede do CAU/MS, e

40

nenhum momento foi criada para levantar uma área ou para busca de uma área, e se caso

41

o tenha feito, está se desviou do objetivo, foi uma questão interna. O conselheiro Eymard

42

Cezar Araújo Ferreira prossegue esclarecendo que alertou na Comissão Temporária,

43

lembrando que houve várias propostas de lugares, sendo uma delas a áreas localizada na

44

saída do aeroporto tendo sido montada uma Comissão para lutar por essa área. Também

45

alertou para o f ato do colega Conselheiro atual presidente da Planurb, ter participado dessa

46

comissão. Juntos participaram de reuniões na Câmara de Vereadores buscando conseguir

47

essa área, além dessa, haviam outras áreas, e outras promessas de doação de áreas,

48

nenhuma concretizada e finaliza destacando que quando se cria uma Comissão deve-se

49

observar a finalidade e trabalhar sobre esse objetivo. Tem havido vários ruídos de

50

comunicação, pois não se tem observado as regras. Na última reunião plenária foi

51

informado que o Ministério Público Federal, através de denúncia anónima, realizou um

52

levantamento minucioso no Conselho. Levantando várias questões, e se não tivesse nada

53

documentado e seguido as regras, teríamos problemas. Não foi o caso, porque todo o

54

trabalho aqui desenvolvido é documentado, e trabalhado deforma honesta e transparente,

55

para que não haja nenhuma

56

CORRESPONDÊNCIAS. 4.1 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 4.1.1. Felicitações natalinas

57

- Aguas Guariroba - prot. 458986/2016; 4.1.2 Programa de bolsas EAD para engenharia

58
59

e arquitetura - prot. 458025/2016; 4.1.3 Ofício n^ 906/2016 ADM - Felicitações
Natalinas/calendário - Implanta Informática - prot. 458990/2016; 4.1.4 Convite Posse do

60

Prefeito, Vice-Prefeita e Vereadores-Presidente Câmara Municipal Vereador João Rocha -

61

prot. 460041/2016; 4.1.5 prot. 460101/2016 OF 4.164/ GAB/SEMADUR

62

representante na JURFIS; 4.1.6 Felicitações Natalinas - Deputado Estadual Amarildo Cruz -

63

prot. 460586-2016; 4.1.7 Felicitações Natalinas - Senador Pedro Chaves e família - prot.

64

460590-2016; 4.1.8 Felicitações Natalinas - Instituto de Protesto de Títulos do Brasil; 4.1.9

dúvida. "4. APRESENTAÇÃO DOS DESTAQUES DE

solicita

65

Ofício CAUBR 001/2017 PRES - Encaminha o regimento geral para contribuições - prot.

66
67

465763/2017; 4.1.10 Ofício CAU/BR NS 060/2016-PR - Convite para a 11^ Reunião
Extraordinária da CED -prot. 453045/2016; 4.1.11 Convite para o evento de prestação de

68

contas da Administração Municipal -Prefeitura Municipal de Campo Grande; 4.1.12 Convite

69

para participação da premiação do ciclo 2016 do Prémio MPE Brasil - SEBRAE/MS; 4.1.13

70
71

Ofício n^ lll/PRES/2016/CAU/AL-Convite para inauguração da sede própria do CAU/AL prot. 454882/2016; 4.1.14 Ofício n^ 4.164/GAB/SEMADUR - Indicação de nomes para

72

representar o Conselho na JURFÍS - prot. 460101/2016; 4.1.15 Ofício Circular CAU/BR n$

73

062/2016 PR - Cronograma - Dia do Arquiteto e Urbanista 2016 - prot. 456380/2016;

74

4.1.16 Ofício Circular CAU/BR n^ 064/2016 PR - Instituição e início dos trabalhos da

75

Comissão Temporária de Auditoria; 4.1.17 Ofício Circular CAU/BR n2 065/2016 PR -

76

Prestação de Contas, Relatórios de Gestão TCU e Auditoria Independente (externa) no

77

CAU/UF, referentes ao exercício de 2016 - prot. 461624/2017; 4.1.18 Convite para

78

participação da posse da nova diretoria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de

79

Campo Grande - AEACG; 4.1.19 Ofício CAU/BR n^ 066/2016PR - Prescrição do direito de

80

cobrança de anuidades devidas aos CAU/UF + anexo Nota Jurídica n9 7/AJ-CAM/2016 -

81

prot. 461624/2017; 4.1.20 Ofício CAU/BR n5 067/2016PR - Deliberação CEF-CAU/BR N^

82

169/2016, relativa a programas de integração com o segmento estudantil - prot.

83

461624/2017; O presidente Osvaldo Abrão inicia com os destaques da presidência e

84

registra a presença da suplente de conselheira Gabriela G. Pereira da Silva e do Conselheiro

85

Estadual Dirceu de Oliveira Peters. A conselheira Angela Cristina Gil Lins pede a palavra e

86

questiona sobre o item 4.1.2 Programa de bolsas EAD para engenharia e arquitetura, e se

87

esse documento será divulgado no mailing aos arquitetos. O presidente Osvaldo Abrão

88

esclarece que esse documento é uma Proposta que ainda não foi avaliada e que se tem

89

aumentado o número de Instituições que propõe parceria com o Conselho e que é avaliado

90

sem nenhuma contrapartida e vínculo com o Conselho. Sem mais. 4.2 CORRESPONDÊNCIAS

91

EXPEDIDAS: 4.2.1 Ofício n^ 1338/ 2015 - 2017 - Sr. André Salineiro - Vereador Municipal

92

de Campo Grande - MS; 4.2.2 Ofício n^ 1345/ 2015-2017 - Sr. Ruí Nunes da Silva Júnior -

93

Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano; 4.2.3 Ofício n^ 1373/2015 - 2017

94

- Sr. Disney de Souza Fernandes - Secretário Municipal da Receita- SEMRE; 4.2.4 Ofício n^

95

1374/2015 - 2017 - Sr. Ely Ayache -Tabelião do I? Tabeiionato de Notas de Campo Grande

96

-MS; 4.2.5 Ofício n^ 1389/2015 - 2017 - Sr. Mareio Campos Monteiro - Secretário de

97

Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul; 4.2.6 Ofício Circular n^ 014/2015 - 2017 - Aos

98

presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades Federativas do Brasil.

99

O presidente Osvaldo Abrão apresenta o destaque do item 4.2.6 Ofício Circular n^

100

014/2015 - 2017 - Aos presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das

101

Unidades Federativas do Brasil, informando tratar-se de convite formal a uma reunião

102

articulada extraoficialmente

103

Federativas do Brasil, com objetivo de nivelar conhecimento na questão da dívida ativa e

104

que o corpo jurídico do CAU/MS e solicita a possibilidade de sediar a reunião com todos

105

advogados do Brasil. O presidente Osvaldo Abrão prossegue explicando que a reunião está

106
107

confirmada para os dias 13 e 14 de fevereiro de 2017 na sede do CAU/MS e espera-se a
presença do jurídico de todas os CAU/UF'S das Unidades da Federação do Brasil e inclusive

108

do CAU/BR. O Procurador Jurídico Elias Pereira de Souza pede a palavra e explica que

109

existem ainda muitas dúvidas sobre os débitos em dívida ativa e sobre essa questão os

110

Conselhos de todo o Brasil estão agindo de forma diferente, e com o objetivo de uniformizar

111

os procedimentos solicitou essa reunião e finaliza convidando todos os conselheiros a

112

participarem da reunião para conhecimento. O presidente Osvaldo Abrão destaca a

113

importância dessa reunião e finaliza reforçando o convite aos conselheiros para

114

participarem da reunião. Sem mais, 5. APRESENTAÇÃO DE COMUNICADOS: ÍA):

pelo corpo jurídico de todos os CAU'S das Unidades

115

PRESIDENTE: Dia 09 de dezembro Reunião na Secretária de Estado e Administração - SAD

116

com Secretário de Estado e Administração Sr. Carlos Alberto de Assis. Dia 12 de dezembro

117

de 2016 entrevista para UNIGRAN. Dia 14 de dezembro de 2016 Reunião com Sr. Marlon

118

Brandt da AEACG. Dia 15 de dezembro de 2016 recebeu a visita do Sr. Fernando Castilho.

119

Dia 05 de janeiro de 2017 Reunião com Vereador Vinícius Siqueira. Dia 09 de janeiro de

120

2017 recebeu a visita do Arq. Beto Ventura. Dia 10 de janeiro de 2017 Reunião com os

121

membros da diretoria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande -

122

AEACG. Dia 20 e 21 de janeiro de 2017 reunião do Fórum de Presidentes CAU/BR em São

123

Paulo/SP. O presidente Osvaldo Abrão antes de apresentar os comunicados oficiais,

124

informa sobre a contratação dos novos colaboradores para o Conselho, e inicia com

125

explicando a saída por motivos particulares, da funcionária Gerente de Fiscalização Fabrícia

126

de Carvalho Torquato e apresenta, para substituí-la no cargo, a arquiteta e urbanista

127

Priscilla Gonçalves. Outra contratação, foi para o cargo de Analista de Comunicação,

128

Stephanie Ribas em substituição da funcionária anterior e ainda a contratação de mais 3

129

(três) estagiarias: Louise Eberhardt, Larissa Souza, Giovana Teixeira para o departamento

130

jurídico. Destaca todo o trabalho realizado pelo corpo jurídico eem-realizando a inscrição

131

de mais de 300 (trezentos) processos na dívida ativa. Agradece a todos pelo trabalho e

132

também deseja deixar registrado em ata todo o esforço, competência, lealdade e

133

envolvimento no trabalho da Gerente de Fiscalização Fabrícia de Carvalho Torquato, e

134

dando as boas-vindas a Priscilla Gonçalves, informa que esta irá seguir os passos da Fabrícia

135

de Carvalho Torquato e em nome dos arquitetos do Brasil agradece todo o trabalho

136

prestado ao Conselho. O presidente Osvaldo Abrão prossegue a reunião com os

137

comunicados oficiais e destaca a reunião com Sr. Carlos Alberto de Assis na SAD, onde se

138

discutiu o andamento dos documentos de doação dos terrenos pelo Governo do Estado ao

139

Conselho, sendo definido a escrituração dos terrenos e que isso é percebido como

140

reconhecimento e valorização da profissão dos arquitetos. O presidente Osvaldo Abrão

141

destaca a reunião com Sr. Marlon Brandt da AEACG onde se discutiu a reaproximação dos

142

arquitetos com a entidade AEACG, lembrando que essa associação teve papel fundamental

143

durante muitas gestões da cidade e que se perdeu essa capacidade com o tempo e que

144

hoje, lamentavelmente, está em uma situação deplorável. Explica que a associação tem um

145

ótimo local para confraternizações e que poderia novamente estar à disposição dos

146
147

arquitetos. Outro assunto, abordado na reunião foi a entidade AEACG solicitar a indicação
um nome para compor a diretoria da entidade. O presidente Osvaldo Abrão esclarece que

148

o Conselho não indica nomes, mas ciente que o arquiteto Benedito Reinaldo da Silva Corrêa

149
150

estará como Diretor Cultural e Cívico, referendou o nome do arquiteto para o trabalho. O
presidente Osvaldo Abrão destaca também a reunião com o Vereador Vinícius Siqueira que

151

tem uma atuação dinâmica em grupos sociais e independente do segmento da orientação

152

partidária, esclarece que o Conselho recebe igualmente a todos e que o Vereador Vinícius

153
154

Siqueira visitou o Conselho para colocar seu gabinete a disposição do Conselho como um
canal direto de sugestões de matérias pertinentes com encaminhamento ao legislativo

155

Retribuindo informou que também o Conselho está aberto para receber matérias tanto

156

legislativas quanto outras pertinentes a toda a sociedade. O presidente Osvaldo Abrão

157

destaca também a reunião com os membros da diretoria da AEACG com o objetivo de

158

fechar algumas pautas, uma delas é escrever os documentos para a participação e

159

aproximação de todos os funcionários e arquitetos junto às instalações da Associação

160

AEACG. O presidente Osvaldo Abrão finaliza os comunicados informando sobre a reunião

161

do Fórum de Presidentes CAU/BR em São Paulo/SP que se realizará nos dias 20 e 21 de

162

janeiro de 2017 onde será discutido entre outros assuntos, a integração do CAU/MS na rede

163

mundial de cidades. Comenta que há grande expectativa junto as cidades e que tomará

164

mais informações na reunião que se realizará. Sem mais. (BI: COORDENADORES DE

165

COMISSÃO: Comissão de Finanças e Administração: não houve; Comissão de Ensino e

166

Formação Profissional: não houve; Comissão de Ética e Disciplina: Comissão de Exercício

167

Profissional: não houve; Comissão Temporária da Sede do CAU/MS: não houve. Comissão

168

Temporária dos Bombeiros: não houve; tCi DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CEAU/MS

169

(Art.140): GERENTES: não houve. 6. ORDEM DO DIA: segue: 6.1.

170

REFERENDUM" PELO PRESIDENTE: não houve; 6.2.MATÉRIA EM REGIME DE URGÊNCIA:

171

6.3 PEDIDO DE VISTA f Art. 90 e 91); não houve; 6.4 PEDIDO DE RECURSO: não houve; 6.5

172

MATÉRIA TRANSFERIDA DE REUNIÃO ANTERIOR: não houve; 6.5.1

173

PAUTADA PARA A REUNIÃO: O presidente Osvaldo Abrão explica que a única matéria

174

pautada para essa reunião é sobre a composição das comissões permanentes e a eleição

175

dos respectivos coordenadores (CED, CEP, CEF e CFA) e passa a palavra ao secretário geral

176

Gill Abner Finotti que apresenta slides da composição anterior contribuindo para a

177

discussão da nova formação dessas comissões. A conselheira Giovana Dario Sbaraini pede

178

a palavra e recorda que no ano passado, abria-se para inscrição das pessoas que queriam

179

participar das comissões e que depois haveria a discussão. O presidente Osvaldo Abrão

DECISÕES "AP

6.6

MATÉRIA

180

explica que colocou em discussão a forma de candidatura e sugeriu que poderia ser da

181

mesma forma da realizada no ano passado, em consenso, logo se inicia a eleição com a

182

abertura da candidatura dos membros para formação da Comissão de Ética e Disciplina

183

(CED). Foram inscritos os seguintes conselheiros Eymard Cezar Araújo Ferreira, Fabiano

184

Costa, Giovana Dario Sbaraini, e Paulo César do Amaral. Aprovado por unanimidade

185

(Deliberação n9 190 DPOMS 0062-01/2017). O presidente Osvaldo Abrão prossegue a com

186

abertura da candidatura dos membros para formação da Comissão de Exercício Profissional

187

(CEP). Foram inscritos os seguintes conselheiros Giovana Dario Sbaraini, Eymard Cezar

188

Araújo Ferreira, Fabiano Costa, e Paulo César do Amaral. Aprovado por unanimidade

189

(Deliberação n^ 192 DPOMS 0062-03/2017). O presidente Osvaldo Abrão prossegue a

190

eleição com abertura da candidatura dos membros para formação da Comissão de Ensino

191

e Formação (CEF). Foram inscritos os seguintes conselheiros Fabiano Costa, Giovana Dario

192

Sbaraini, Eymard Cezar Araújo Ferreira, e Paulo César do Amaral. Aprovado por

193

unanimidade (Deliberação ns 191 DPOMS 0062-02/2017). O presidente Osvaldo Abrão

194

finaliza a eleição com abertura da candidatura dos membros para formação da Comissã

195

de Ensino e Formação (CFA). Foram inscritos os seguintes conselheiros Paulo César do

196

Amaral, Fabiano Costa, Giovana Dario Sbaraini, Eymard Cezar Araújo Ferreira. Aprovado

197

por unanimidade (Deliberação n^ 193 DPOMS 0062-04/2017). O presidente Osvaldo Abrão

198

prossegue a reunião com a eleição dos coordenadores das comissões permanentes. Inicia

199

com a abertura das candidaturas para eleição do coordenador (a) da Comissão de Ética e

200

Disciplina (CED). Foi inscrito o conselheiro Eymard Cezar Araújo Ferreira. Em discussão: não

201

houve. Em votação, aprovado. O presidente Osvaldo Abrão prossegue com a eleição para

202

coordenador (a) da Comissão de Ensino e Formação (CEF). Foi inscrito o conselheiro

203

Fabiano Costa. Em discussão: não houve. Em votação, aprovado. O presidente Osvaldo

204

Abrão prossegue com a eleição para coordenador (a) da Comissão de Exercício Profissional

205

(CEP). Foi inscrita para coordenadora a conselheira Giovana Dario Sbaraini. Em discussão:

206

não houve. Em votação, aprovado. O presidente Osvaldo Abrão prossegue com a eleição

207

para coordenador (a) da Comissão de Finanças e Administração (CFA). Foi o conselheiro

208

Paulo César do Amaral. Em discussão: não houve. Em votação. O presidente Osvaldo Abrão

209

finalizando a eleição dos coordenadores de todas as comissões permanentes e seus

210

respectivos membros, tendo sido composta cada comissão por 4 (quatro) membros. Sem

211

mais. 6.6.1. DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO ORDINÁRIA E ESPECIAL: Não houve; 6.6.1.1

212

COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO - CFA: COMISSÃO DE EXERCÍCIO

213

PROFISSIONAL: não houve; 6.6.1.3 COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF: não houve;

214

6.6.1.4 COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA- CED: não houve; 6.6.1.5 COMISSÃO ESPECIAL

215

E TEMPORÁRIA: não houve 7.AS5UNTOS DE INTERESSE GERAL: O conselheiro Eymard

216

Cezar Araújo Ferreira se inscreve e parabeniza o trabalho da gerente de Fiscalização,

217

Fabrícia de Carvalho Torquato pela dedicação ao cargo que exerceu neste Conselho e pelas

218

grandes contribuições que trouxe à CEP/MS engrandecendo a Comissão. Agradece também

219

aos conselheiros que continuam nas comissões no ano de 2017 numa nova jornada

220

mantendo o mesmo comprometimento que foi no ano de 2016. O conselheiro Eymard

221

Cezar Araújo Ferreira registra que infelizmente a conselheira Angela Cristina Gil Lins, não

222

participará mais da Comissão de Ética e Disciplina por ser uma profissional competente nos

223

trabalhos. Finaliza agradecendo a todos os colegas conselheiros desejando um ótimo ano

224

de 2017. A conselheira Giovana Dario Sbaraini se inscreve. Inicia agradecendo também a

225

gerente de Fiscalização, Fabrícia de Carvalho Torquato por todo o trabalho desenvolvido

226
227

na Comissão de Exercício Profissional CEP/MS e também na Comissão de Ética e Disciplina
CED/MS que foi um novo olhar pela excelência e agradece também ao corpo jurídico por

228

toda a dedicação nos trabalhos, agradece também aos conselheiros pelos votos para

229

continuar na coordenação da CEP/MS, comprometendo-se em deixar a CEP/MS organizada

230

para a próxima gestão da Comissão além de manter um fluxo de rotina dos trabalhos. A

231

conselheira Giovana Dario Sbaraini conclui informando que conversou com as suplentes

232

de conselheiros a Gabriela Gonçalves Pereira da Silva e a Carla Franciscato Mata Nogueira

233

para retomarem os trabalhos da Casa dos Arquitetos, e por fim, dando boas vindas a

234

Arquiteta e Urbanista Priscilla Gonçalves na Gerência da Fiscalização e a todos os

235

funcionários e desejando um próspero 2017. A conselheira Angela Cristina Gil Lins se

236

inscreve agradecendo o trabalho e desejando boa sorte a Fabrícia de Carvalho Torquato,

237

dando também boas-vindas a Priscilla Gonçalves que está assumindo a gerência de

238

fiscalização. O conselheiro Fabiano Costa se inscreve e agradece os votos dos colegas

239

conselheiros para permanecer como coordenador na Comissão de Ensino e Formação

240

(CEF), agradece também a Fabrícia de Carvalho Torquato pela amizade e por todo o

241

trabalho desempenhado e informa, justificando que devido aos compromissos assumidos

242

em Dourados/MS e as restrições acarretadas, não poderá continuar na 2^ vice-presidência

243

do Conselho, de maneira que solicita a renúncia do cargo. O conselheiro Fabiano Costa

244

prossegue com o assunto da 2Ê subsede de Dourados/MS e que está mobilizando a classe

245

com relação ao terreno que foi cedido aos arquitetos de Dourados/MS e acredita que a

246

Casa do arquiteto irá acontecer, O presidente Osvaldo Abrão explica que o desejo do

247

Conselho, desde o primeiro momento da criação do CAU/MS, é ver os arquitetos

248

participarem efetivamente da gestão pública, principalmente na área que tenha domínio

249

de conhecimento. Acredita que para o Conselho é motivo de engrandecimento, não só a

250

participação do conselheiro, mas também da Aline Sanabria Camillo, assessora técnica na

251

secretaria de planejamento e do Fábio Luís da Silva assumindo o IMAM - Instituto de Meio

252

Ambiente, ambos em Dourados/MS. Ainda destaca a participação do conselheiro José

253

Marcos da Fonseca em uma função importante na SEMADUR de Campo Grande, isso é o

254

caminho que o Conselho buscou no reconhecimento e valorização do profissional arquiteto

255

e urbanista. Agradece a participação e envolvimento do conselheiro Fabiano Costa na 2^

256

vice-presidência deste Conselho, lembrando que quando houve a necessidade sempre o

257

conselheiro se deslocou de Dourados para Campo Grande para assumir o cargo. Finaliza

258

aceitando a renúncia do conselheiro ao cargo de 25 vice-presidência deste Conselho. O

259

presidente Osvaldo Abrão abre a candidatura para a eleição do cargo de 2^ vice-

260

presidência. A conselheira Angela Cristina Gil Lins pede a palavra e se candidata ao cargo

261

de 2^ vice-presidência deste Conselho. O presidente Osvaldo Abrão sob orientação do

262

procurador jurídico Elias Pereira de Souza; esclarece que não poderia realizar a eleição de

263

imediato para cargo de 2^ vice-presidência deste Conselho, a não ser se a Plenária o

264

autorize. Pela não urgência do assunto, transfere a eleição para próxima reunião plenária.

265

Explica que para não atrasar a apresentação do Secretário Geral, Gill Abner Finotti e

266
267

também a apresentação da Coordenadora de Planejamento, Keila Fernandes, prevista na
sequência, que é fundamental importância sobre entendimento do Conselho para todos

268

conselheiros e funcionários, após a apresentação e o fim desta reunião plenária estão

269

convocados os conselheiros para a ia reunião interna das Comissões permanentes para

270

eleição dos coordenadores adjuntos. O Assessor Jurídico Diego Luiz Rojas Lube pede a

271

palavra e agradece o empenho e a colaboração dos funcionários da secretaria, o Gill Abner

272

Finotti, a Denizangela Lima Rosa, e os estagiários Cassiano Auri Rodrigues Silveira e

273

Denner Almeida Monteiro Ferreira no andamento da inscrição dos processos na divida

274

ativa. Sem mais. 8. COMUNICAÇÕES PE ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL fPALAVR

275
276
277
278
279

LIVRE): O presidente Osvaldo Abrão explica que já realizou a comunicação que é
exatamente a convocação das Comissões para eleição dos coordenadores adjuntos. Sem
mais. 9.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente Osvaldo Abrão convida
a todos a assistirem à apresentação dos funcionários Secretário Geral, Gill Abner Finotti e
da Coordenadora de Planejamento, Keila Fernandes e encerra a Reunião às 16h:05mín.
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