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Ata da Reunião Plenária Ordinária n^ 119, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, realizada em
10 de dezembro de 2021.

1 Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021), reunida
2 ordinariamente por meio de videoconferência através da plataforma MEET, como medida de
3 prevenção ao contágio do vírus Covid-19, por convocação ordinária prevista no calendário anual e
4 sob a presidência do Conselheiro Estadual João Augusto Albuquerque Soares, Presidente do
5 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso do Sul, reuniram-se os Conselheiros Estaduais:
6 Neila Janes Viana Vieira, Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar, Luis Eduardo Costa e Rubens
7 Moraes da Costa Marques. Registra-se a presença das suplentes de conselheiros Charis Guernieri,
8 Camila Amaro de Souza, Julia Leika Ohara Nagata. Assumem a titularidade na presente reunião, em
9 razão da ausência justificada dos Conselheiros Titulares, as suplentes de Conselheiro Charis Guernieri

10 e Julia Leika Ohara Nagata. Registra-se a presença do Conselheiro Federal Rubens Fernando Pereira
11 de Camillo. Registra-se a presença da coordenadora do CEAU, Renata Benedetti Mello Nagy Ramos.
12 Registra-se a presença dos representantes do CAU/MS, no Conselho Municipal de Desenvolvimento
13 Urbano de Campo Grande - CMDU, Gil Carlos Pereira de Camillo; no Conselho Municipal dos Direitos
14 da Pessoa com Deficiência de Dourados/MS, Dinorah Rosa Insabralde; no Conselho de Habitação de
15 Três Lagoas/MS, Isabela Otero Oliveira. Registra-se a presença do Gerente Administrativo Financeiro
16 Cláudio Lisias Lucchese, do Procurador Jurídico Elias Pereira de Souza, da Analista de Comunicação
17 Stephanie Ribas, da Assessora financeiro e de Planejamento Caroline Ribeiro, e para secretariar esta
18 Reunião Plenária, a Secretária Geral Keila Fernandes, assistida pela Secretária da Presidência, Talita
19 Assunção Souza. EXPEDIENTE: 1. ABERTURA. VERIFICAÇÃO DE QUORUM E AUSÊNCIAS
20 JUSTIFICADAS: Constatada a existência de quorum, o presidente João Augusto Albuquerque Soares,
21 dá início aos trabalhos da 119- Reunião Plenária Ordinária às 16h08min. Justifica-se a ausência dos
22 conselheiros estaduais Eduardo Lino Duarte, Fábio Luis da Silva, Olinda Beatriz Trevisol Meneghini
23 e da suplente de conselheiro Paola Giovanna Silvestrini de Araújo. 2.HINO NACIONAL: Não houve.
24 3. LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente explica que a pauta já foi anteriormente
25 disponibilizada de maneira eletrônica a todos, juntamente da convocação e ata da sessão anterior.
26 Em discussão, o presidente solicita a inclusão de dois assuntos extra pauta: a)ofício circular ne

27 089/2021 CAU BR que versa sobre a sobre a Regulamentação e consequências de renúncias, faltas e
28 justificativas de conselheiros em reuniões do CAU/BR e dos CAU/UF frente ao processo eleitoral; e
29 b) a C.l n^ 004/2021-2023 CFA, que dispõe sobre a suspensão da aplicação dos reajustes nos valores
30 de anuidades, RRT e demais taxas para o exercício de 2022. Em votação: APROVADA por unanimidade
31 dos votos. 4. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Ata da 118̂  RPO de 19
32 de novembro de 2021: Em discussão, não houve, em votação: APROVADA por unanimidade dos
33 votos. 5. JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES: Art. 55 § 2° Os processos ético-
34 disciplinares, quando houver, seroo julgados no início da Reunião Plenária, após a leitura e discussão
35 da pauta. Não houve. 6. APRESENTAÇÃO DOS DESTAQUES DE CORRESPONDÊNCIAS. 6.1.
36 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 6.1.1 E-mail AEMS- Parceria AEMS/CAU Semana Académica 2021
37 6.1.2 Memorando n* 011/2021 - CEF CAU/SP - Indicação para compor o Comité de Julgamento
38 referente ao Edital de Boas Práticas em TFG -Trabalho Final de Graduação do CAU/SP 2021. 6.1.3
39 Ofício Circular n. 13/2021/CG APA LAJEADO - Solicitação de encaminhamento de relatório de
40 atividades 6.1.4 Ofício Circular 084/2021-CAU/BR-PRESI - Pautas relacionadas ao Património Cultural
41 6.1.5 Ofício ne 338/021/PRES/CAUSC -1^ Encontro Nacional Virtual Comissões CAU BIM e AFINS 6.2
42 CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 6.2.1 Ofício Circular 007/2021-2023/CEF/PRESI-CAU/MS -
43 Alteração de data do evento 6.2.2 Ofício 274/2021-2023/PRESI-CAU/MS - Reposta ao Ofício Circular
44 084/2021 CAU/BR - Pautas relacionadas ao Património Cultural 6.2.3 Ofício 284/2021-2023/PRESI-
45 CAU/MS - Resposta: Indicação para compor o Comité de Julgamento referente ao Edital de Boas
46 Práticas em TFG - Trabalho Final de Graduação do CAU/SP 2021. 7. APRESENTAÇÃO DE
47 COMUNICADOS (Art. 51). (A): CEAU: A coordenadora do CEAU, Renata Benedetti Mello Nagy Ramos
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48 relata que na reunião do CEAU, de uma solicitação para realização de campanha de natal para o final
49 de ano, com o objetivo de arrecadar brinquedos e alimentos não perecíveis, no período de 15 a 21
50 de dezembro de 2021; local de arrecadação: no CAU/MS; por fim, a coordenadora parabeniza pela
51 iniciativa do Conselho no evento do l9 Concurso de Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC. O
52 presidente agradece a coordenadora e comenta sobre a campanha de natal do CEAU, que tem o total
53 apoio do Conselho na realização e informa que as próximas ações sejam planejadas e encaminhadas
54 com antecedência, para que possa ser bem desenvolvidas. Sem mais. (B): COORDENADORES DE
55 COMISSÃO: Comissão de Finanças e Administração: O coordenador adjunto Luís Eduardo Costa,
56 relata que a reunião da Comissão foi bem objetiva, com a aprovação da súmula anterior, e o assunto
57 discutido foi sobre o Parecer jurídico n9 014/2021, que dispõe sobre a alteração legal referente a
58 cobrança da dívida ativa no Conselho. Sem mais. Comissão de Ensino e Formação: A coordenadora-
59 adjunta Neila Janes Viana Vieira relata que na reunião online da CEF/MS, foi bem objetiva e que
60 foram discutidos os seguintes assuntos: aprovação de 01 (um) registro provisório, 12 (doze) registros
61 definitivos; prosseguindo, explica que foram recepcionadas as correspondências do CAU BR: o Ofício
62 circular n9 087/2021 - CAU BR com o assunto: Cálculo de tempestividade e solicitações de cadastro
63 de curso/ Del. n9 045 - CEF/CAUBR e o Ofício circular n9 088/2021CAU BR com o Assunto: Cálculo de
64 tempestividade e solicitações de cadastro de curso/ Del. n9 048 e 053/2021- CEF/CAUBR, para
65 conhecimento da Comissão. Sem mais. Comissão de Ética e Disciplina: O coordenador da CED, Luís
66 Eduardo Costa, relata que na reunião online da CED, foi aprovada a súmula da reunião anterior;
67 apresentada uma planilha com o mapeamento dos processos éticos, relatoria e a fase de análise pela
68 Comissão, e solicitou o encaminhamento da planilha aos conselheiros para conhecimento. Sem mais.
69 Comissão de Exercício Profissional: A membra da CEP, Julia Leika Ohara Nagata, relata que na
70 reunião online da CEP, foram relatados processos administrativos; por fim, explica que a reunião foi
71 bem objetiva e sucinta. Sem mais. COMISSÕES ESPECIAIS E TEMPORÁRIAS: Comissão Temporária
72 de Equidade de Género e Raça - CTEGR: A coordenadora-adjunta Neila Janes Viana Vieira relata
73 que a Comissão se reuniu no dia 07 de dezembro de 2021; na ocasião foi discutida a realização de
74 diagnóstico de género da CTEGR/MS e que possuem o questionário a ser aplicado no diagnostico;
75 informa que também foi enviado o questionário a alguns especialistas para contribuição e aguardam
76 devolutivas; a previsão é para o ano que vem, em fevereiro, iniciar o questionário aos arquitetos e
77 urbanistas, para ter um perfil do diagnostico; prosseguindo, foi sugerido nome de profissionais que
78 realizem o diagnóstico de género. Sem mais. Comissão Especial para Concessão de Patrocínio -
79 CECP/MS: Não houve. Comissão Temporária de Assistência em Habitação de Interesse Social -
80 CTAHIS: Não houve. GRUPOS DE TRABALHO: Não Houve. C) DO PRESIDENTE: O presidente relata
81 sobre o assunto discutido no Fórum de presidente, sobre a regulamentação de valores de diárias,
82 indenizações e deslocamento e o que pode impactar o CAU/MS; solicitou para realizar um estudo
83 sobre o tema, e o pagamento de indenização por participação e representação do conselheiro em
84 reuniões do Conselho, e que a previsão do CAU/BR, é de se pagar o valor de 50% do valor da diária
85 estadual, e que realizou algumas simulações a partir de 25% para análise, e por fim comenta que o
86 assunto está em discussão no CAU/BR e que em breve será também deliberado pelos CAU/UF's. O
87 presidente prossegue o relato e explica que recepcionou 2 (dois) ofícios da prefeitura de Dourados,
88 um com a solicitação de indicação de representantes do CAU/MS, no Conselho Municipal de
89 Saneamento Básico e no Plano Diretor de Dourados, informa que foi grupo de whatsApp dos
90 conselheiros porém não houve manifestação da indicação, e reitera a solicitação para indicação dos
91 representantes do Conselho. O conselheiro Luis Eduardo Costa comenta a sugestão, para solicitar ao
92 conselheiro de Dourados, Fábio Luis da Silva, uma indicação dos representantes. A conselheira Neila
93 Janes Viana Vieira sugere ao presidente que reitere a mensagem no grupo de whatsApp dos
94 conselheiros para indicação dos representantes. Sem mais. D) DO CONSELHEIRO FEDERAL: O
95 conselheiro federal Rubens Fernando Pereira de Camillo relata sobre assuntos dos eventos da ,£\
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96 CEP/CAU BR; que estão previstos no orçamento 4 (quatro) encontros temáticos com os CAU/UF's e
97 sendo 2(dois) presenciais e 2(dois) virtuais com assuntos da CEP CAU/BR, para o ano de 2022; e que
98 tratarão sobre RRT, fiscalização, registro Pessoa Jurídica -PJ entre outros temas pertinentes a CEP;
99 além disso, terão 2(dois) Seminários da CEP/CAU BR, junto com a CPP, com temas fiscalização da

100 Engenharia de Segurança do Trabalho, de forma presencial, inicialmente na cidade de Brasília/DF. O
101 conselheiro federal finaliza o relato que nesse ano buscou apoiar as pauta do CAU/MS, no CAU/BR,
102 e que comenta as diferenças políticas e ideias dentro do Conselho, e que não se pode perder nas
103 disputas políticas, e o Conselho como autarquia tem sua função em lei e que o objetivo principal final
104 é apoiar o profissional arquiteto e urbanista. O presidente prossegue e explica que convidou os
105 representantes do Conselho para participarem da plenária para relatar a participação destes nas
106 reuniões e discussões fora do Conselho. E) REPRESENTANTES DO CAU/MS: Conselho Municipal da
107 Cidade - CMDU/PLANURB - Gil Carlos Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
108 Dourados/MS - Dinorah Rosa Conselho de Habitação de Três Lagoas/MS - Isabela Otero APA
109 Lageado - Camila Amaro Fórum pela Paridade Institucional e Política das Mulheres, da Prefeitura
110 Municipal de Campo Grande, MS - Neila Janes AGEREG e JURFIS - Eduardo Lino. A arquiteta e
111 urbanista Dinorah Rosa, representante no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
112 Deficiência de Dourados/MS, relata que participou de algumas reuniões; entre as primeiras ocorreu
113 apresentações e votações da mesa diretora e debatido sobre denúncias que serão levados ao
114 Ministério Público; em razão do descumprimento legal em relação a algum supermercados que não
115 tem realizado a inclusão de pessoas com deficiência; o não uso de senhas prioritárias em Instituições
116 Bancárias; vistorias e monitoramento de ponto de ônibus para acessibilidade; assistência e o não uso
117 de libra, monitoramento de acessibilidade entre outros. A arquiteta e urbanista Isabela Otero,
118 representante no Conselho de Habitação de Três Lagoas/MS, relata que participou de reuniões em
119 discussão e destaca sobre a participação do Conselho para Assistência Técnica em Habitação de
120 Interesse Social - ATHIS, em Três Lagoas/MS, para o próximo ano. A suplente de conselheiro Camila
121 Amaro de Souza representante no Conselho Gestor APA Lajeado, relata que participou das reuniões
122 mensal online; colaborou na elaboração do Plano de ações do Conselho com ações prioritárias como
123 divulgações, informes e canais relacionados a denúncias, articulações de apoio e pesquisa junto a
124 instituições de ensino e alimentação continua, discussão sobre o Plano de Manejo, e colaborou na
125 elaboração da minuta do Regimento Interno do Conselho Gestor APA Lajeado; participou do evento
126 de transportes perigosos, participou do curso de capacitação de noções de hidrologia, por fim, relata
127 que foi solicitado o envio de um relatório das ações da representante no Conselho e as ações a ser
128 realizado no próximo ano, a representante explicou que o interesse é realizar palestras de educação
129 ambiental na APA Lajeado, especificamente, em escolas públicas. A conselheira Neila Janes Viana
130 Vieira, representante no Fórum pela Paridade Institucional e Política das Mulheres, da Prefeitura
131 Municipal de Campo Grande, relata que participou da última reunião extraordinária onde ocorreu a
132 votação do conselho diretor com definição dos cargos no referido Fórum. Prosseguindo, o presidente
133 comenta a indicação da conselheira Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar para representar o
134 CAU/MS, no debate nacional sobre Património Cultural, no CAU BR. A conselheira Lauzie Michelle
135 Mohamed Xavier Salazar agradece a indicação e que trabalhar no assunto do CAU/MS sobre o
136 Património Cultural. O presidente agradece a todos os representantes pelo relato, e destaca a
137 importância e o papel dos representantes do Conselho. 8.COMUNICADO DOS CONSELHEIROS
138 ESTADUAIS: Não houve.9) ORDEM DO DIA 9.1 DECISÕES "AP REFERENDUM" PELO PRESIDENTE:Não
139 houve. 9.2 MATÉRIA EM REGIME DE URGÊNCIA: Não houve.9.3 PEDIDO DE VISTA: Não houve. 9.4
140 PEDIDO DE RECURSO: Não houve. 9.5 MATÉRIA TRANSFERIDA DA REUNIÃO ANTERIOR: Não houve.
141 9.6. MATÉRIA PAUTADA PARA A REUNIÃO: Não houve. 9.6.1.1 COMISSÃO DE FINANÇAS E
142 ADMINISTRAÇÃO: Não houve. 9.6.1.2 COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL: Não houve. 9.6.1.3
143 COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO: Não houve. 9.6.1.4 COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA: Não ,̂ N
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144 houve.9.6.1.5 COMISSÃO ESPECIAL E TEMPORÁRIA: Não houve. 9.6.2 DA PRESIDÊNCIA: 9.6.2.1 DP
145 044 DPOMS 0119-01.2021 Aprova o calendário de reuniões do CAU/MS para 2022: O presidente
146 apresenta o calendário das reuniões do Conselho para o ano de 2022, explica que a proposta é
147 realizar as reuniões de comissões no mesmo dia, considerando, duas reuniões de comissões por
148 período, da manhã e tarde, e no dia seguinte a reunião plenária; a princípio as reuniões serão nos
149 formatos virtuais e híbridas até a adequação do espaço físico para a realização de forma presencial.
150 O presidente sugere a alteração da data da primeira reunião plenária do ano de 2022, do dia 21 de
151 janeiro para o dia 28 de janeiro de 2022, em razão de muitos ainda estarem de recesso e férias; assim
152 possa haver o maior número de conselheiros presentes na reunião. A coordenadora do CEAU Renata
153 Benedetti Mello Nagy Ramos informa que, conforme decisão na última reunião do CEAU, a alteração
154 do horário das reuniões do CEAU, das 13h:30min para as 14h:30min. O presidente informa que foi
155 acatada a sugestão de alteração do horário do CEAU. O conselheiro Luis Eduardo Costa, comenta
156 sobre a sugestão de adequar a agenda e horários, em razão do trabalho, para que as reuniões sejam
157 preferencialmente, no final do dia. A conselheira Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar comenta
158 sobre a possibilidade de realizar as reuniões na sexta e segunda, caso ocorrer na forma presencial,
159 informa que é preferível que as reuniões ocorram no formato híbrido para que os conselheiros do
160 interior possam participar. O conselheiro federal Rubens Fernando Pereira de Camillo comenta a
161 preferência de se realizar as reuniões no formato híbrido, pois também sobre a agenda e poder
162 participar das reuniões no final do dia; assim possibilitar conciliar as agendas do CAU/BR com a do
163 CAU/MS. O presidente explica que a necessidade de se realizar as reuniões de comissões na segunda-
164 feira, e na terça-feira a reunião plenária, visa equacionar com a agenda do Fórum de presidentes e
165 Plenária Ampliada do CAU BR. A conselheira Neila Janes Viana Vieira sugere a permanência do
166 calendário com as reuniões das comissões nas segundas-feiras pela manhã e tarde, e terça reunião
167 plenária a tarde, até que se restabeleça as comissões no ano de 2022, para que assim possam
168 readequar as comissões e conselheiro, nos períodos manhã e tarde. O presidente acata a sugestão
169 da conselheira, sem mais discussões, encaminha a proposta para apreciação e votação: APROVADA
170 por unanimidade dos votos.10 COMUNICAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL (PALAVRA
171 LIVRE): "Em tempo: O presidente explica que nesse momento houve a entrada na reuniões do
172 representante no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Campo Grande - CMDU, Gil
173 Carlos Pereira de Camillo, e relata que participou de diversas reuniões mensal e o CAU/MS, em que
174 está presente em Comités de Mobilidade urbana, Habitação, Revisão da LOUS e Fundo Gestor de
175 Recursos, explica que no momento estão discutindo a regulamentação de algumas diretrizes no
176 Plano Diretor, uma delas é a Ortoga onerosa do direito de construir e o coeficiente de
177 aproveitamento; e a Ortoga onerosa da alteração do uso do solo, por fim, está no aguardo do envio
178 do projeto para Câmara de Vereadores. Prosseguindo, houve muito alteração na mobilidade urbana,
179 corredores de transporte e que se tem muito desafios uma delas é a perda de passageiro no
180 transporte urbano." O presidente agradece o representante do CAUMS, Gil Carlos Pereira de
181 Camillo, e prossegue com a reunião plenária. O presidente passa a palavra a secretária geral, Keila
182 Fernandes, que explica sobre o ofício circular n9 089/2021 do CAU/BR, que dispõe sobre
183 regulamentação e consequências de renúncias, faltas e justificativas de conselheiros em reuniões do
184 CAU/BR e dos CAU/UF frente ao processo eleitoral; a secretária explica da importância da
185 apresentação da justificativa, e das consequências das faltas injustificadas para os conselheiros
186 durante o mandato, e que encaminhará o ofício a todos para conhecimento e que será cobrado a
187 apresentação das justificativas de ausências, visto que, umas das consequências agravante é a perda
188 do mandado por faltas injustificáveis. O presidente comenta a C.l. da CFA, que dispõe sobre a
189 solicitação de envio de um ofício ao CAU/BR, para manter os valores de anuidades e taxas RRT para
190 o ano de 2022; explica que na última reunião do Fórum de Presidentes foi discutido o reajuste de
191 anuidades, RRT, demais taxas, e carteira profissional; que, em discussão, a maioria dos presidentes ̂
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192 opinou pelo reajuste das anuidades e demais taxas de RRT e carteira profissional. A conselheira Neila
193 Janes Viana Vieira explica que cada vez mais o número de interrupções de registros, e muitos
194 profissionais estão fora do mercado de trabalho e que ainda observa uma crise no país, mantendo as
195 taxas e anuidades do Conselho; por fim, comenta que na sua opinião diante disso, é contraria ao
196 aumento de diárias e deslocamento estadual e federal de conselheiros em discussão no CAU/BR. O
197 presidente explica que a discussão no Fórum de presidentes, foi para estabelecer critérios e
198 propostas para, em situações especificas como licença maternidade, possam suspender o pagamento
199 da anuidade nesse período; explica também a importância da arrecadação das anuidades para
200 pagamento de salários e demais despesas. O conselheiro Rubens Moraes da Costa Marques comenta
201 que o país ainda está em crise e que nesse momento reajustar taxas e anuidades se torna imoral, e
202 fora da realidade dos arquitetos e urbanistas; por fim, sugere que o investimento seja aplicado no
203 sistema SICCAU, para assim, após, se realize qualquer reajuste de taxas e anuidades. O presidente
204 explica que a suspensão da discussão sobre o reajuste das taxas e anuidades para 2022, e que irá
205 aguardar o andamento das discussões no CAU/BR, e explica que o aumento de diárias e
206 deslocamento estadual de conselheiros é uma deliberação e decisão de cada CAU/UF, e que o
207 Conselho é no sentido de não aumento de diárias e deslocamento de conselheiros. A conselheira
208 Neila Janes Viana Vieira comenta sobre a abertura do evento exposição na Galeria de Vidro, e TCC e
209 no dia 17 de dezembro de 2021, será a solenidade de premiação dos trabalhos de conclusão de curso
210 -TCC e das melhores práticas docentes e convida a todos para participarem do evento. O presidente
211 explica que foi um sucesso do evento tanto pela quantidade e qualidade dos trabalhos expostos, e
212 que para os próximos anos, buscar a institucionalização do evento e também a ampliação da
213 premiação aos trabalhos e para os docentes.Sem mais. 11. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
214 tratar, o presidente João Augusto Albuquerque Soares, agradece a presença de todos e encerra a
215 Reunião às 17h33min.

Arauifefofè U/banista JOÃO AUGUSTO CAROLINA RIBEIRO

/ALBUQUERQUE SOARES ASSESSORA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE

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

216

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



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

1202 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: 28 de janeiro de 2022
Horário: 16:10h as 17:00h

FOLHA DE VOTAÇÃO - ATA DA SESSÃO ANTERIOR

CONSELHEIRO
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titular
suplente
titular
suplente
titular
suplente
titular
suplente
titular
suplente
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titular
suplente
titular
suplente
titular
suplente

Eduardo Lino Duarte
Charis Guernieri
Fábio Luís da Silva
Ana Beatriz Andreu Pilon Martins
Gabriel de Lima Gonçalves
Paola Giovanna 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 Salazar
Camila Amaro de Souza
Neila Janes Viana Vieira
Jéssica Rabito Chaves
Olinda Beatriz Trevisol Meneghini
Julia Leika Ohara Nagata
Rubens Moraes da Costa Marques
Lúcia n e Diel de Freitas Pereira

VOTAÇÃO

SIM

X

x

x

x
-

x

x

x

x

x

NÃO

-

ABSTENÇÃO

-

AUSÊNCIA

-

Histórico da votação:
Sessão: 120§ Plenária Ordinária data: 28/01/2022

Matéria em votação:
Aprovação da ata da 119a Reunião Plenária Ordinária de 10 de dezembro de 2021.

Resultado da votação:
Ocorrências:

sim ( 9 ' não ( O ) Abstenções ( O Ausências ( O ]

ÇAROLINA RIBEIRO
ASSESSORA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO^

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO

Arq, ista JOÃO AUGUSTO A. SOARES
PRESIDENTFbO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO

GROSSO DO SUL, BRASIL
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