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Ata da Reunião Plenária Ordinária n^ 109, do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul,
realizada em 11 de fevereiro de 2021.

Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021),
reunida ordinariamente por meio de videoconferência através da plataforma MEET,
como medida de prevenção ao contágio do novo vírus Covid-19, em sua nova sede
situada na Rua Doutor Ferreira, n. 28, Centro. CEP: 79.002-240 - Campo Grande/MS,
antiga Escola Estadual Álvaro Martins Neto, ''Escola Batatinha", cuja mudança de
endereço ocorreu no dia 04 de janeiro de 2021, por convocação ordinária prevista no
calendário anual e sob a presidência do Conselheiro Estadual João Augusto
Albuquerque Soares, Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato
Grosso do Sul, reuniram-se os Conselheiros Estaduais: Eduardo Lino Duarte, Gabriel de
Lima Gonçalves, Jaques Jorge dos Santos, Luís Eduardo Costa, Neila Janes Viana Vieira,
Olinda Beatriz Trevisol Meneghini, Rubens Moraes da Costa Marques. Registra-se a
presença da suplente de conselheiro Ana Beatriz Andreu Pilon Martins. Registra-se a
participação do Conselheiro Federal Rubens Fernando Pereira de Camillo e da suplente
de Conselheiro Federal Maria Clara Scardíni. Registra-se a presença do Gerente
Administrativo Financeiro Cláudio Lisias Lucchese, do Assessor Jurídico Diego Luiz Rojas
Líibe, da Gerente de Fiscalização Fabricia Torquato, do Procurador Jurídico Elias Pereira
de Souza, e para secretariar esta Reunião Plenária, a Secretária Geral Keila Fernandes,
assistido pela Secretária da Presidência, Talita Assunção Souza. EXPEDIENTE: 1.
ABERTURA, VERIFICAÇÃO DE QUORUM E AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: O presidente João
Augusto Albuquerque Soares inicia a reunião, constatado a existência de quorum, dá
início aos trabalhos da 109^ Reunião Plenária Ordinária às 17h 10 min. Foi justificada a
ausência do conselheiro estadual Fábio Luis da Silva. 2. HINO NACIONAL: Não houve
3.LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente explica que a pauta já foi
anteriormente disponibilizada de maneira eletrônica a todos, juntamente da
convocação e ata da sessão anterior. Em discussão, não houve, em votação APROVADO
por unanimidade. 4. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Ata
da 108g RPO de 08 de janeiro de 2021: Em discussão, em não havendo, em votação:
APROVADA por unanimidade dos votos. Resultado da votação: (8) sim ( ) não (1)
ausência ( ) abstenção. 5. JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES: Art. 55
§2° Os processos ético-disciplinctres, quando houver, serão julgados no início da Reunião
Plenária, após a leitura e discussão da pauta. Não houve. 6. APRESENTAÇÃO DOS
DESTAQUES DE CORRESPONDÊNCIAS.6.1 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 6.1.1
Oficio 004 2021 - CAU/BR - Registro profissional de cursos EAD; 6.1.2 Ofício Circular n.
014/DGL/PLANURB - Recondução CMDU. Não houve. Sem mais.6.2
CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 6.1.1 Oficio 001/2021-2023/PRESI-CAU/MS -
Reajustes aplicados nas taxas de RRT e anuidades para 2021; 6.1.2 Oficio 002/2021-
2023/SG/PRESI-CAU/MS - Ofício circular n9 053/2020 CAU BR Registro de
Responsabilidade Técnica Provisório (RRTP); 6.1.4 Oficio 003/2021-2023/PRESI-CAU/MS
- Concurso Público n. 001/2021. Contratação de arquiteto e urbanista. Não
cumprimento do salário mínimo profissional previsto na Lei 4.950-A; 6.1.5 Oficio
005/2021-2023/PRESI-CAU/MS - Resposta ao Ofício Circular n. 14/DGL/PLANURB; 6.1.6
Oficio 051/2021-2023/PRESI-CAU/MS - Comunicado de mudança do CAU/MS para nova
sede. A conselheira Neila Janes Viana Vieira destaca a correspondência PLANURB sobre
o representante do CAU MS no CMDU e solicita esclarecimento. O presidente explica
devido a necessidade da rápida resposta na indicação dos representantes no CMDU até
o dia 14 de janeiro de 2021, optou pela recondução dos representantes do CAU MS, que
foram o arquiteto e urbanista Gil Carlos Pereira de Camillo como titular e Eduardo Lino
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Duarte como suplente, explica também houve a indicação no Conselho Gestor APA
Lajeado que foram indicadas Camila Amaro de Souza como titular e Neila Janes Viana
Vieira como suplente. A conselheira Neila Janes Viana Vieira destaca o que foi discutido
na reunião do Conselho Diretor do CAU MS, comenta que representantes não devem
representar para si mesmo, e sim representem o Conselho, no sentido de levar aos
conselheiros os assuntos discutidos nos respectivos Conselhos e assim em conjunto
tomarem decisões e posições. A conselheira Neila Janes Viana Vieira explica que
durante o período que esteve no Conselho não observou os representantes do CMDU,
levarem as discussões até o CAU MS, por isso, destaca a importância da representação
e da discussão nos Conselhos, por fim, comenta a importância da indicação do
representante no CMDU, este Conselho, que dispõe de políticas urbanísticas e questões
de intervenções nas cidades, a grande importância de discussões no CAU/MS. O
presidente explica que já é um direcionamento do Conselho aos representantes
trazerem as discussões em Plenária, cita o exemplo do representante do CAU MS, a nível
Federal, o Conselheiro Federal Rubens Fernando Pereira de Camillo que nessa plenária
apresentará as discussões realizada no CAU BR, finaliza que está adotando essa prática
de pautar em Plenária e que essa relação seja de harmonia, explica que também é
representante do CAU/MS na SEMADUR, e realiza essas discussões com o secretário Luís
Eduardo Costa, assim também espera que haja essa troca de informações com os
representantes deste Conselho. O conselheiro Luís Eduardo Costa comenta que nos
anos de dois mil e dezoito e dois mil e dezenove foi realizado aproximadamente nove
reuniões em discussão a Lei de uso e ocupação do solo (LOUS), com a presença dos
técnicos da prefeitura de Campo Grande, foi realizado o convite a todos, e explica que
se interrompeu as reuniões devido à falta de participação de colegas, comenta da
dificuldade da presença de mais pessoas nas reuniões, por fim, comenta a necessidade
de promover e motivar a maior participação dos conselheiros nas reuniões. O
conselheiro Luís Eduardo Costa comenta que as discussões sobre assuntos tanto da Lei
de uso e ocupação do solo (LOUS) e do Plano Diretor da cidade são assuntos pertinentes
e importantes aos arquitetos e urbanistas, explica que foram discutidos dentro do
CAU/MS e a expectativa é da retomada dessas discussões e motivar a presença dos
conselheiros nessas reuniões. O conselheiro Eduardo Líno Duarte comenta que
representa o CAU/MS no CMDU e também na AGEREG, explica que participou de várias
reuniões, e que esses Conselhos possuem diversas demandas, explica que a dinâmica
nas decisões dentro desses Conselhos são de forma rápida, diferentes e incompatível
encaminhar todas as discussões para reuniões plenárias sendo estas mensais do
CAU/MS, explica que os representantes apresentam uma visão do arquiteto e urbanista
nesses Conselhos, e destaca a importância da representatividade nesses Conselhos, por
fim, se compromete quanto ao CMDU com as pautas e assuntos enviar no grupo do
Conselho para ampliação dos debates dentro do CAU/MS. A conselheira Neila Janes
Viana Vieira comenta que as discussões dos assuntos dentro do Conselho, atualmente,
se tornou mais acessível com as reuniões online, explica que o CMDU realiza as reuniões
mensalmente e quando se tem um assunto urgente se realiza uma extraordinária, assim
como pode também pode ser realizado nas Plenárias do CAU MS, conclui da importância
da ampliação das discussões se discutir de forma coletiva, e sugere que essas discussões
podem ser realizadas em grupos de whatsapp dos próprios conselheiros os assuntos
pertinentes principalmente do CMDU. O presidente comenta que CAU MS tem que
realizar grandes discussões de temas importantes e através dos representantes levar
aos conselheiros para uma maior discussão. Sem mais.7. APRESENTAÇÃO DE
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COMUNICADOS {Art. 51). (A): CEAU: Não houve. (B): COORDENADORES DE COMISSÃO:
Comissão de Finanças e Administração: O coordenador adjunto Luís Eduardo Costa
relata que na reunião online da CFA, com a leitura inicial da pauta e depois com o
assunto prestação de contas onde foi apresentado pelo contador Moacir Dias Júnior,
que detalhou questões contábil e a evolução económica desde de o ano de dois mil e
dezesseis ao o ano de dois mil e vinte, comenta que houve um acréscimo substancial
nos resultados do Conselho em função na retirada nos custos fixos e gastos nos últimos
três anos e assim possibilitou para um tempo com mais segurança financeira, explica
que o CAU/MS apresentava déficit seguidos nos outros anos e no ano de dois mil e
dezoito ainda obteve déficit, já para os dois anos seguintes observou um superavit,
explica que no ano de dois mil e vinte se teve uma maior economia dos gastos, visto o
período de fechamento do Conselho, devido a pandemia, mesmo apresentando alto
gasto com o aluguel da sede antiga. Prosseguindo, o coordenador adjunto explica que a
mudança de sede possibilitou utilizar a estratégia de manter uma redução nos custos e
gastos equilibrados nos próximos anos. O coordenador adjunto explica que a prestação
de contas de dois mil e vinte, foi aprovada primeiramente pelo Conselho Diretor, após,
aprovada pela Comissão de Finanças e Administração, e que foi pautada nessa reunião
plenária para apreciação e votação. Sem mais. Comissão de Ensino e Formação: A
coordenadora adjunta da CEF, Neila Janes Viana Vieira explica que por se tratar da
primeira reunião e a pedido do coordenador Jaques Jorge dos Santos relata que
conduziu a reunião online da Comissão, comenta que foi bem expedita, e que na reunião
a CEF recepcionou a correspondência do CAU BR, que trata de uma Carta aos egressos
de arquitetos e urbanista em meio a pandemia, onde reconhece nesse período de
pandemia muitos dos cursos de arquitetura e urbanismo está funcionando e finalizando
de forma remota e que o CAU/BR prima que os cursos sejam presenciais, mesmo com
as adversidades desse período, e a CEF/MS solicitou para encaminhamento dessa
correspondência aos coordenadores de cursos do Estado para conhecimento.
Prosseguindo, a coordenadora adjunta explica que na reunião recepcionou também a
correspondência do CAU BR informando que se concluiu o primeiro curso na modalidade
EAD, e solicita o levantamento de todos os cursos na modalidade EAD, no Estado de
Mato Grosso do Sul, e que tivessem uma decisão única sobre os cursos EAD. A
coordenadora adjunta relata que foram deliberados e aprovados 19 (dezenove)
registros provisórios, 75 (setenta e cinco) registros definitivos, e l(um) pedido de
Inclusão de Diploma de Especialização em Engenharia do Segurança do Trabalho. O
presidente agradece à coordenadora adjunta e prossegue com a reunião plenária. Sem
mais. Comissão de Ética e Disciplina: O coordenador Luís Eduardo Costa relata que na
reunião online da CED, foram redistribuídos e distribuídos os processos éticos para
posterior carga dos respectivos relatores, comenta que o Procurador Jurídico Elias
Pereira de Souza explicou sobre a legislação que abrange a ética e disciplina, e a
condução dos processos dentro da CED/MS, foi solicitado a criação de um grupo para
whatsapp com o objetivo esclarecimento das dúvidas dentro da Comissão. O
coordenador relata que a reunião foi bem objetiva e explica que para agilidade no
andamento dos processos os membros da Comissão receberão um login e senha para
tramitar e acompanhar o andamento devido dos processos éticos no SICCAU, e por fim,
comenta que na próxima reunião da Comissão iniciarão os relatos de processos éticos.
O presidente agradece o coordenador e prossegue com a reunião plenária. Sem mais.
Comissão de Exercício Profissional: O coordenador Eduardo Lino Duarte relata que na
reunião online da CEP, relatou um processo que dispõe sobre atribuições profissionais,
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144 comenta que esses processos sempre acompanhado com parecer jurídico e com base
145 na legislação, também em consonância com o Conselheiro Federal Rubens Fernando
146 Pereira de Camillo em discussão na CEP CAU BR, explica que o entendimento é de se
147 manter as atribuições do arquiteto e urbanista, baseado na legislação do CAU, e que se
148 agilidade e celeridade nas distribuições dos processos dentro da Comissão. Por fim,
149 relata que foram recepcionados 23 (vinte e três) solicitações de interrupções de
150 registros por profissionais pela deliberação do coordenador e apresentado na Comissão.
151 O presidente agradece o coordenador e prossegue com a reunião Plenária. Sem mais.
152 COMISSÕES ESPECIAIS E TEMPORÁRIAS: Não Houve. GRUPOS PE TRABALHO: Não
153 Houve. C) DO PRESIDENTE: O presidente relata sobre a mudança da denominação do
154 CAU BR que passará a se chamar CAU Brasil, comenta que está acontecendo nessa
155 semana oficinas no CAU Brasil e que conforme a atual gestão atribuiu metas de trabalho
156 para os cem dias, tanto para o CAU Brasil, quanto para os CAU UF'S, explica que foram
157 abertas quatro oficinas na segunda-feira uma oficina sobre o SICCAU e que participou
158 representantes dos CAU UF'S e do CAU Brasil, na terça-feira foi sobre o fundo de apoio
159 a fiscalização, na quarta-feira parcerias institucionais com o tema: questões de
160 atribuições e harmonização entre as categorias e na quarta-feira ensino EAD, assim que
161 tiverem os relatório e resultados dessas oficinas será repassado nessa Plenária.
162 Prosseguindo, o presidente comenta sobre a nova gestão da presidente do CAU Brasil
163 Nadia Somekh e que os presidentes estão esperançosos e positivos nessa gestão, por
164 fim, destaca a dinâmica nos trabalhos da nova gestão e que dará um grande impulso e
165 avanço no CAU Brasil. Sem mais. D) DO CONSELHEIRO FEDERAL: O Conselheiro Federal
166 Rubens Fernando Pereira de Camillo, relata que participa das oficinas do CAU Brasil, e
167 que a oficina de quarta-feira sobre ensino EAD e complementa com dois tópicos: a
168 dificuldade e a influência do CAU na qualidade do ensino e a realidade dos profissionais
169 de arquitetura. Prosseguindo, relata que como Conselheiro Federal participa da
170 Comissão de Exercício Profissional CEP - CAU Brasil e a suplente de Conselheiro Federal
171 Maria Clara Scardini na Comissão de Políticas Urbanas e Ambientais - CPUA - CAU Brasil,
172 e por fim, comenta que aguarda as contribuições dos conselheiros para encaminhar e
173 discutir no CAU Brasil. Prosseguindo, o Conselheiro Federal passa a palavra a sua
174 suplente Maria Clara Scardíní que relata a participação na CPUA - CAU Brasil, comenta
175 sobre os assuntos discutidos na Comissão que foram: a aprovação do Plano de Ação da
176 CPUA - CAU Brasil 2021, foi apresentado o programa CAU Educa dentro do CAU Brasil, e
177 foi aprovado a uma Comissão de Julgadora de Concurso dentro do programa CAU Educa
178 e que posteriormente será explicado detalhadamente sobre o assunto, outro assunto
179 discutido na CPUA foi a Resolução CGSIM n^ 64, de 11 de dezembro de 2020,
180 do Ministério da Economia, que versa sobre a liberação de alvará de construção bem
181 como do habite-se e a desburocratizaçao, relata que houve uma Deliberação da CPUA
182 em Conjunto com a Comissão de Política Profissional - CPP para discutir, aprofundar e
183 acompanhar mais efetivamente que reiterou a suspensão administiva para revisão da
184 Resolução, no sentido de mais tempo e ampliação das discussões, e em apoio a
185 presidente com a criação de Grupo de Trabalho para discussão da Resolução e o pedido
186 da CPUA em paralelo a criação de uma frente de trabalho com instituições, profissionais,
187 entidades para discussão da Resolução e a CPUA solicitou à presidência do CAU Brasil o
188 encaminhamento da Deliberação ao Ministério da Economia para ciência e Deliberação,
189 por fim, conclui que esse tema é de suma importância para os arquitetos e urbanistas.
190 Prosseguindo, a suplente de conselheiro federal relata que na reunião da CPUA foram
191 distribuídos entre os membros da CPUA para análise e encaminhamento os projetos de
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Lei, que altera o Programa Minha Casa Minha Vida, outro projeto que versa sobre a
Regularização Fundiária e projeto de Lei que trata de Licença Ambiental, para os

membros da CP U A realizar um estudo aprofundado e relatório em cima das

modificação. Nesse momento, após a conclusão do relato a suplente de Conselheiro

Federal Maria Clara Scardini e o conselheiro federal Rubens Fernando Pereira de
Camillo, e se retiram da reunião Plenária. Sem mais.8.COMUNICADO DOS
CONSELHEIROS ESTADUAIS: Não houve.9) ORDEM DO DIA 9.1 DECISÕES "AD
REFERENDUM" PELO PRESIDENTE: 9.1.1 DP 003 DPOMS 0109-01.2021 Ad Referendum
registro profissional - REGISTROS PROFISSIONAIS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS fad
referendum n^ 01, 02, 04, 05 e 06): O presidente explica que foi apresentada toda a

documentação e o pedido de urgência para solicitação de registros provisórios e

definitivos. Em discussão. Não houve. Em votação APROVADO por unanimidade.

Resultado da votação: (8) sim ( ) não (1) ausência ( ) abstenção. Sem mais. 9.1.2 DP 004

DPOMS 0109-02.2021 Ad Referendum Solicitação de Interrupção de Registro fad

referendum n^ 03): O presidente explica que foi apresentada toda a documentação e o

pedido de interrupção de Registro. Em discussão. Não houve. Em votação APROVADO

por unanimidade. Resultado da votação: (8) sim ( ) não (1) ausência ( ) abstenção. Sem

mais.9.2 MATÉRIA EM REGIME DE URGÊNCIA: Não houve.9.3 PEDIDO DE VISTA: Não

houve. 9.4 PEDIDO DE RECURSO: Não houve.9.5 MATÉRIA TRANSFERIDA DA REUNIÃO

ANTERIOR: Não houve.9.6. MATÉRIA PAUTADA PARA A REUNIÃO: 9.6.1.1 COMISSÃO
DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. 9.6.1.1.1 DP 005 DPOMS 0109-03.2021 Aprova a

prestação de contas - Aprova a DCO 001/2021-2023 - 78g CFA: A Secretária Geral Keila
Fernandes apresenta a Planilha com quadro de evolução da situação orçamentaria do

Conselho no exercício social de 2020, destaca os resultados com a projeção de despesas

com a evolução de comparativo orçamentário de receita e despesa de janeiro de dois
mil e dezesseis dezembro de dois mil e vinte, explica a diferença no déficit no ano de

dois mil e dezesseis no valor de R$ 118.822,22 (cento e dezoito mil, oitocentos e vinte e

dois reais e vinte e dois centavos), no próximo ano dois mil e dezassete foi o valor de R$

282.741,50 (duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta

centavos), para o ano de dois mil e dezoito, o Conselho apresentou ainda o déficit de R$

103.181,67 (cento e três mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos),
comenta que a partir do ano de dois mil e dezenove com a realização de reajustes de

gastos e verificação corte de gastos, passagem e diárias o Conselho apresentou um

superavit de R$256.227,63 (duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais

e sessenta e três centavos), por fim, no ano de dois mil e vinte, o Conselho resultou no

superavit de R$ 453.613,71 (quatrocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e treze reais

e setenta e um centavos) justifica-se apesar de um ano de pandemia, o Conselho

realizou a mudança de sede e também fechamento do Conselho por um período

reduzindo as despesas. O conselheiro Luis Eduardo Costa pede a palavra e comenta que

já no ano de dois mil e dezoito houve um choque de gestão e recuperação nas contas
do Conselho, e isso foi o acúmulo nos anos seguintes, comenta também que é realizado

a auditoria internas e externas e todo os documentos enviado ao Tribunal de Conta da

União para aprovação, e além do relatório ser aprovado pela auditoria interna do CAU

Brasil. O presidente submete para apreciação da Plenária a prestação de contas no

exercício social de 2020.Em discussão, não houve. Em votação APROVADO por
unanimidade. Resultado da votação: (8) sim ( ) não (1) ausência ( ) abstenção. Sem mais.

9.6.1.3 COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO: Não houve.9.6.1.2 COMISSÃO DE
EXERCÍCIO PROFISSIONAL Não houve.9.6.1.4 COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA: Não
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houve.9.6.1.5 COMISSÃO ESPECIAL E TEMPORÁRIA: Não houve. 9.6.2 DA
PRESIDÊNCIA.9.6.2.1 DP 006 DPOMS 0109-04.2021 - Aprova a composição Especial
para Concessão de Patrocínio para 2021 e elege o Coordenador: O presidente explica
que essa matéria é para composição da Comissão Especial para Concessão de Patrocínio
para o ano de dois mil e vinte e um e também a eleição do coordenador e coordenador
adjunto. O presidente abre para inscrição, se inscreve para compor a Comissão os
conselheiros estaduais: Fábio Luís da Silva, Gabriel de Lima Gonçalves, Jaques Jorge
dos Santos e Neila Janes Viana Vieira. O presidente abre para inscrição para
coordenador se inscreve o conselheiro Gabriel de Lima Gonçalves e para coordenadora
adjunta Neíla Janes Viana Vieira. Em votação APROVADO por unanimidade. Resultado
da votação: (8) sim ( ) não (1) ausência ( ) abstenção Sem mais.10 COMUNICAÇÕES DE
ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL (PALAVRA LIVRE): A conselheira Neila Janes Viana
Vieira pediu a palavra e questiona sobre o pedido realizado na reunião do Conselho
Diretor, sobre o levantamento de todos os representantes do CAU nos Conselhos. O
presidente explica que está sendo realizado o levantamento, justifica que muitos não se
conseguiu contato e que assim que tiver concluído o levantamento será encaminhado
aos conselheiros, comenta que também solicitou o levantamento em Conselhos onde
ainda não se tem representação. A conselheira Olinda Beatriz Trevisol Meneghini
comenta que se tinha a representante CAU MS, a arquiteta e urbanista Débora Rezende
na CONSEP, porém foi encerrado ano de representação e o CAU/MS deve-se rever a
representatividade nesse Conselho. A conselheira Neila Janes Viana Vieira comenta que
foi indicado para CONSEP, como titular o Eduardo Lino e suplente Neila Janes Viana
Vieira. O presidente explica que ao realizar o levantamento observou um ruído nessa
comunicação e no processo de indicação, explica que está sendo revisto e assim que
tiver uma definição será apresentado. O conselheiro Luís Eduardo Costa pediu a palavra
e parabeniza a produção da primeira Plenária, e assim mantero ritmo de discussão e na
condução do tempo de explanação nas reuniões plenárias. O presidente finaliza
agradecendo a todos, e que considera esta a primeira reunião plenária, pois partir de
agora começa a entendertodo o processo de uma reunião plenária, porfim, conclui que
a expectativa de se realizar as próximas reuniões de forma mais produtiva e objetiva.
Sem maís. 11 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente João Augusto
Albuquerque Soares, agradece a presença de todos e encerra a Reunifo às 18h09min.

J

ALBUQUERQUE SOARES

PRESIDENTE DJ^ÉONSELHO DE ARQUITETURA E

URBANÍ5MO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

KEILA FERNANDES

SECRETÁRIA GERAL - CONSELHO DE

ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO

GROSSO DO SUL, BRASIL

272
TABÉUONATO
i NOTAS

EmTl/05/2021 RECONHEÇO por semelhança a firma de:
[900XPZgO]-JOAO AUGUSTO ALBUQUERQUE SOARES . , ífrÍ2 *

3>.3c cf.
r~>5*" "

"• XíS2 =<
" Dou fé. Campo Grande-MS. Selo Dljjital: tr,
AEW06614-066-NOR ~\A DE CÁSSIA RAMOS ELIAS

ESCREVENTE / ^
Emol. R$6,00 Funjecc R$0,60 f unadpp R$0,36g g ̂
ISS R$0,30 Funde-PGPRSO,» FEAPMP
R$0,60 Selo R$ 1,50 TotahRÍ?,60

Rua Doutor Ferreira, 28, Centro CEP: 79.002-240 - Campo Grande/MS Telefones: (67) 3306 3252 / 3306 7848

www.caums.gov.br / atendimento@caums.gov.br



Registro para fins de conservação,
publicdade e autenticação de data,
Lei C 15/73, Art. 127, VIL

Lei Estadual n° 3.003/2005. Art. 16.
A União, o Estado, os Municípios
e suas respectivas autarquias e
fundações públicas não estão
sujeitos ao pagamento de emolumentos.

Site: www.4oficio.net.br -E-mail: contato@4oficio.net.br

JoDocumento apresentado para REGISTRO. Protocolo n.434301 no Livro A-43 em
1*23/04/2021. Reg. n. 326063 no Livro B de Registro Títulos e Documentos em

i DIGITAL: AAF97049-101-IGB "'"/"*""'**"'"'""
lEConsultar o Selo no site: http://wwwv.tjms:jus.br/ **«"**"»«*

[«Emolumentos: R$ 0,00 - Funjecc 5%:/0,00 - Funjecc 10%:
|!Jo,00 Funadep 6%: 0,00 Funde-PGE/W: 0,00 - FEADMP
=10%: 0,00 ISS5%:0,00- Selo; 0,00. /



/f^wm^^,
! ( feMftl/Ofcttf ftifiwt Pairífia Af.'f,S

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul

4'SERVIÇO NOTARIAL E DEREGISTRl
DE TIT. E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICA.'
Anexo ao

1102 Reunião Plenária Ordinária do CAU/MS

Local: sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul
Endereço: Rua Doutor Ferreira, 28, Centro, Campo Grande/MS.
Data: 19 de março de 2021
Horário: 16:01h as 17:31h

FOLHA DE VOTAÇÃO - ATA DA SESSÃO ANTERIOR

CONSELHEIRO
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titular
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suplente
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suplente
titular
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titular
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titular
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titular
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Eduardo Lino Duarte
Charis Guernierí
Fábio Luís da Silva
Ana Beatriz Andreu Piton Martins
Gabriel de Lima Gonçalves
Paola Gioyanna Silvestrini de Araújo
Jaques Jorge dos Santos
Rosane Inês Petersen
João Augusto Albuquerque Soares
Débora Vilela Rondon
Luís Eduardo Costa
Poliana Esquina Padula
Lauzie Michelle Mohamed Xavier Saiazar
Camila Amaro de Souza
Neila Janes Viana Vieira
Jéssica Rabito Chaves
Olinda Beatriz Trevisol Meneghini
Julia Leika Ohara Nagata
Rubens Moraes da Costa Marques
Luciane Diei de Freitas Pereira

VOTAÇÃO

SIM

X

X

X

x

-

x

x

x

x

x

NÃO

-

ABSTENÇÃO

-

AUSÊNCIA

-

Histórico da votação:
Sessão: 110^ Plenária Ordinária data: 19/03/2021

Matéria em votação:
Aprovação da ata da 109 Reunião Plenária Ordinária de 11 de fevereiro de 2021.

Resultado da votação:
Ocorrências:

sim ( 9 ) não Abstenções ( O Ausências ( O
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