PROCESSO
INTERESSADO CPFi - CAU/SP
Aprovação da assinatura, somente pelo coordenador da CPFi, das súmulas das
ASSUNTO
reuniões de datas anteriores ao período da pandemia, mas que estão sendo
aprovadas atualmente nas reuniões virtuais
DELIBERAÇÃO Nº 198/2020 – CPFi -CAU/SP
A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFi - CAU/SP, reunida ordinária e
virtualmente via Microsoft Teams, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 98 do
Regimento Interno do CAU/SP, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando a Deliberação Plenária DPOSP Nº 0336-05/2020, de 30/04/2020, que aprovou de forma
emergencial a realização de reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SP, até quando perdurar
o período de vedação de realização de reuniões presenciais;
Considerando que a referida deliberação estabeleceu que “As deliberações das reuniões virtuais, após
aprovadas, serão assinadas somente pelo responsável pela condução/coordenação dos trabalhos” e “As
súmulas das reuniões virtuais, após aprovadas, serão assinadas somente pelo responsável pela
condução/coordenação dos trabalhos e pela assessoria do órgão”;
Considerando a existência de súmulas de reuniões realizadas antes do período da pandemia para serem
aprovadas, dentre elas as das 12° e 13° reunião ordinária, apresentadas e apreciadas nesta reunião;
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do
CAU/SP, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/SP.

DELIBERA:

1- Aprovar assinatura, somente pelo coordenador da CPFi das súmulas das reuniões de datas
anteriores ao período da pandemia, mas que estão sendo aprovadas atualmente nas reuniões
virtuais;
2- Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SP para análise e demais providências
cabíveis.
Com 06 votos favoráveis dos conselheiros (as), Marco Antônio Teixeira da Silva, Miriam Roux
Azevendo Addor, Edson Jorge Elito, Fernanda Menegari Querido, Maria Alice Gaiotto e Renata Alves
Sunega.
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