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DELIBERACÅopLENÅRIAnOO76DPOMSO128_01.2022 

O PLENÅRTO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

- CAU/MS, reunido ordinariamente por meio de videoconferencia atrav6s da platafoma MEET, nO dia 20

de setembro de 2022, nO eXerCicio das competencias e prerrogativas previstas no artigo 34 da Lei

12.378/2010 e no artigo 31, inciso IX’do Regimento Intemo do CAU/MS aprovado pela Delibera9fro

Plen壷a nO O70 DPOMS OO83-07/2018 de 25 de outubro de 2018, ap6s analise do assunto em epfgrafe, e

CONSIDERANDO o que detemina o § 1O do art. 24 da Lei 12.378/2010, que eStabelece como uma das

fun96es do CAU/BR e dos CAU/UF pugnar pelo aperfei9OamentO do exercicio da arquitetura e

urbanismo;

CONSIDERANDO o artigo 5O da Resolu確o CAU/BR nO 18, de O2 de mar9O de 2012, que disp6e sobre

O requerimento de registro profissional;

CONSIDERANDO a Portaria CAUMS NO 123/2015-2017, artigo 7O, alfnea短c”, inciso II, que disp6e

SObre prazos para analise e concess6es de certid6es e atendimento de situa96es e requerimentos de

PeSSOaS fisicas e juridicas, a COntar da fomaliza9奮O da solicita確O;

CONSIDERANDO que os a正gos 59 e 1 52, inciso XXXI, do Regimento Intemo do CAU/MS, autOriza

O Presidente a resoIver casos de urgencia ad referendum do Plendrio;

CONSIDERANDO a Delibera9をO Plen誼a nO 200 DPOMS OO63-07/2017, que aPrOVa a Delibera9為O nO

OO9/2017, da Comissfro de Ensino e Foma9fro do CAU/MS, autOrizando o presidente ou vice-PreSidente,

em casos excepcIOnalS, analisar e aprovar Ad Referendum as solicita96es de registros profissionais;

CONSIDERANDO as delibera96es αad referendum,, n. 47 e 48/2021-2023, que defere registros

PrOfissionais provis6rios, COnforme listagem em anexo;

RESOLVE:

1 - Aprovar as Delibera96es “ad r弓乃renみm’’do Plendrio, Pelo presidente, de n. 47 e 48/2021-2023,

referente deferimento de registros provis6rios de arquitetos e urbanistas no CAU/MS, COnfome Anexo I;

2 - Esta delibera9aO entra em VlgOr neSta data.

Resultado da vota9肴O: Aprovada por皿animidade dos votos.

Campo Grande, MS, 20 de setembro de 2022.
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