PORTARIA CAU/SP Nº 050, de 15 de janeiro de 2015.

Constitui a COMISSÃO PROVISÓRIA DE EXERCÍCIO
PROFISSIONAL.

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo-CAU/SP, no uso das atribuições
legais previstas no artigo 35, inciso III, da Lei nº 12.378/10, com fundamento nas disposições
contidas no artigo 22, alínea “o”, do Regimento Interno do CAU/SP, e ainda,
•
•

•

•

•

Considerando o término do mandato eletivo do CAU/SP relativo ao triênio 2012-2014 e o
início do novo mandato relativo ao triênio 2015-2017;
Considerando que, em decorrência do processo eleitoral, serão eleitos novos membros
para compor as Comissões Permanentes do CAU/SP, nos termos do Regimento Interno
deste Conselho;
Considerando que as Comissões Permanentes são órgãos de apoio técnico que têm a
finalidade de auxiliar o Plenário no desenvolvimento de atividades contínuas e relacionadas
a um tema específico de caráter legal, técnico, administrativo e financeiro;
Considerando que a paralisação dos trabalhos poderia trazer não só ao Conselho, mas
também aos profissionais envolvidos e a sociedade como um todo prejuízos, tendo em vista
que as atividades envolvidas são de caráter ininterrupto;
Considerando o inteiro teor da deliberação da 1ª Plenária Extraordinária do CAU/SP,
realizada em 13 de janeiro de 2015;

RESOLVE:
Artigo 1º - Constituir a COMISSÃO PROVISÓRIA DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL nomeando para a sua
composição, nos termos dos §§1º e 2º, do artigo 14, do Regimento Interno do CAU/SP, os seguintes
membros:
MEMBROS NATOS:
1 – ALTAMIR CLODOALDO RODRIGUES DA FONSECA – Diretor Técnico
2 – REGINALDO PERONTI – Diretor Técnico Adjunto
MEMBROS:
1 – CLÁUDIO BARBOSA FERREIRA – Conselheiro Titular
2 – DILENE ZAPAROLI – Conselheira Titular
3 – EDMILSON QUEIROZ DIAS – Conselheiro Titular
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4 – LUCIANA RANDO DE MACEDO BENTO – Conselheira Titular
5 – MARCIA MALLET MACHADO DE MOURA – Conselheira Titular
Parágrafo único: No caso de impedimento ou ausência dos membros acima designados, ficam
nomeados os membros substitutos abaixo denominados, os quais poderão substituir os membros
efetivos, independentemente da ordem de nomeação:
MEMBROS SUBSTITUTOS:
1 - ANITA AFFONSO FERREIRA SILVEIRA – Conselheira Titular
2 – BERTHELINA ALVES COSTA – Conselheira Titular
Artigo 2º: Os membros nomeados para a composição da COMISSÃO PROVISÓRIA DE EXERCÍCIO
PROFISISONAL deverão, na sua primeira reunião, eleger dentre os seus integrantes, seus
Coordenadores e Coordenadores Adjuntos.
Artigo 3º - Os trabalhos desta Comissão perdurarão até a composição e eleição dos integrantes das
Comissões Permanentes do CAU/SP, mais especificamente da Comissão Permanente de Exercício
Profissional, nos termos do artigo 14 do Regimento Interno do CAU/SP, momento no qual esta
portaria será automaticamente revogada.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
São Paulo, 15 de janeiro de 2015.

GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA
PRESIDENTE DO CAU/SP
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