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TERESSADO_ Í CAU/MS

ASSUNTO ° P do EI2Í£l9™ ŷ Académico.

^J^

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF, reunida ordinariamente por meio de
videoconferência, no dia 15 de julho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 96 do
Regimento Interno aprovado pela Deliberação n^ 070 DPOMS 0083-07.2018, na 83^ Reunião
Plenária Ordinária, de 25 de outubro de 2018;

CONSIDERANDO o que dispõe o § 1̂  do art. 242, da Lei 12.378/2010, que institui a normalização
do exercício profissional, bem como, instaura-se as funções primordiais da autarquia: "orientar,
disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel
observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como
pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo";

CONSIDERANDO que o CAU/MS, no desempenho de seu papel institucional, deve zelar peia
dignidade, independência, prerrogativas e valorização cultural e técnico-científica dos profissionais
da Arquitetura e Urbanismo, estimulando a divulgação da profissão nos diversos segmentos da
sociedade sul-matogrossense, conforme art. 35 do Regimento Interno;

CONSIDERANDO o objetivo do projeto é estreitar laços entre os estudantes e o órgão, surge a
proposta de criação de uma câmara para fomentar, junto aos atores interessados um futuro CAU
jovem, académico, estudantil, voltado ao ensino universitário, e que conceba uma estrutura que
consolide o elo de ligação com futuros profissionais;

CONSIDERANDO a proposta de criação do projeto CAU Académico apresentada pela suplente de
conselheira Paola Giovanna Silvestrini de Araújo;

RESOLVE:

1 - Aprovar a proposta de criação do projeto CAU Académico do CAU/MS, conforme anexo a esta
Deliberação.

2 - Encaminhar esta Deliberação à Presidência para ciência.

Resultado da votação: Aprovado por unanimidade dos votos.

Campo Grande, 15 de julho de 2021.

KEILA FERNANDES1 TALITA ASSUNÇÃO SOUZA1

SECRETÁRIA GERAL - CONSELHO DE ARQUITETURA E SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA

URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

Considerando a Deliberação Ad Referendum n° 112/2018-2020 que regulamenta as reuniões de
comissões e plenárias no âmbito do CAU/MS, durante o período de pandemia de covid-19 e as
necessidades de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores
do Conselho e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a au t en t i c idade das
informações prestadas.
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Folha de Votação

Conselheiro
Jaques Jorge dos Santos
Neila Janes Viana Vieira
Eduardo Lino Duarte
Paola Giovanna Silvestr ini de Araújo

Função

Coordenador
Coordenadora-adj unta
Membro
Membro

Votação
Sim
x

x.

X

X

Niio Abstenção Ausência

Histórico da votação:

85a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF-CAU/MS (Online Plataforma MEET)

Data: 15/07/2021

Matéria em votação: Aprovação da Deliberação de Comissão 022/2021-2023 - 85§ Reunião Ordinária

da Comissão de Ensino Formação CEF-CAU/MS

Resultado da votação: Sim ( 4 ) Não ( ) Abstenções ( ) Ausências ( ) Total ( 4 )

Ocorrências: Aprovado por unanimidade dos Votos.

Assessoria Técnica: Talita Assunção Souza

Condução dos trabalhos (Coordenador): Jaques Jorge dos Santos
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