DELIBERAÇÃO Nº 590 2020- (CEP-CAUSP)

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

CEP/SP
Item Extra Pauta: Solicitação dos conselheiros da CEP-CAU/SP para
inclusão de pauta na plenária de maio do CAU/SP
DELIBERAÇÃO Nº 590/2020 - CEP –CAU/SP

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP - CAU/SP, reunida ordinariamente de
forma virtual através do Microsoft Teams, no uso das competências que lhe conferem os artigos
91 e 95 do Regimento Interno do CAU/SP, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando o Art.107 e seus incisos, do regimento interno do CAU/SP que dispõe sobre as
competências dos coordenadores de comissão;
Considerando o Art. 111 do regimento interno do CAU/SP que dispõe sobre a destituição dos
coordenadores de comissão pelos membros do plenário;
Considerando que há mais de 2 (dois) anos o coordenador da comissão de exercício profissional
não vem atuando, de forma efetiva, na coordenação e tampouco das reuniões;
Considerando que com as reuniões virtuais o coordenador passou a participar das reuniões, o que
gerou um desalinhamento dos trabalhos desta comissão, que durante o período de ausência deste,
foi conduzida pela coordenadora adjunta;
Considerando que cabe ao Conselho Diretor (CD-CAU/SP) aprovar a pauta das reuniões
plenárias;
DELIBERA:
1- Solicitar ao CD-CAU/SP que seja incluído na pauta da Reunião Plenária de maio do CAU/SP,
a destituição do atual coordenador da CEP-CAU/SP, sem prejuízo do exercício do mandato de
conselheiro;
2- Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SP (PRES-CAU/SP) para providências
cabíveis;
Com 06 votos favoráveis dos conselheiros Dilene Zaparoli, Alan Silva Cury, Carlos Alberto
Palladini Filho, Cláudio de Campos, Maria Fernanda A. de S. da Silveira e Paulo de Falco
Epifani.

São Paulo, 11 de maio de 2020.

Dilene Zaparoli
Coordenadora Adjunta
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