INTERESSADO

Comissão de Ensino e Formação do CAU/MA – CEF/MA

ASSUNTO

Funcionamentos e ritos da Comissão de Ensino e Formação do
CAU/MA – CEF-CAU/MA conforme o Regimento Interno.

ORIGEM

1ª Reunião Extraordinária da CEFMA de 2018, realizada em
09/10/2018.

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/MA “DRECEFMA”
Nº 003-01/2018

Substituição do coordenador e do coordenador
adjunto da CEF/MA para o exercício de 2018.

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Maranhão – CEF-CAU/MA, reunida ordinariamente na sede do CAU/MA, situado à Rua dos
Abacateiros, nº01, loja 03, Edifício Rio Anil, Jardim São Francisco, São Luís/MA, no dia 09
de abril de 2018, no exercício das competências e prerrogativas de que trata os artigos 93 e
seguintes do Regimento Interno do CAU/MA, após análise do assunto em epígrafe, e
CONSIDERANDO o Regimento Interno do CAU/MA, na sessão IV em seu Art. 104, que
estabelece no caso de ausência do coordenador, justificada ou não, em mais de 04 (quatro)
reuniões de comissão durante o período de mandato do cargo, o coordenador adjunto
assumirá em caráter definitivo e a comissão elegerá novo coordenador adjunto, a ser
homologado pelo CAU/MA;
CONSIDERANDO o relatório das reuniões ordinárias da CEF/MA do ano de 2018, tendo
havido a realização de 03 (três) reuniões e a ausência de 04 (quatro) reuniões CEF/MA
consecutivas pré-agendadas no calendário anual das comissões ordinárias, aprovado em
plenária.

DELIBEROU:
1. Pela substituição da conselheira BARBARA IRENE WASINSKI PRADO da
função de coordenadora da CEF/MA no exercício de 2018, assumindo assim, o
conselheiro ROGÉRIO HENRIQUE FRAZÃO LIMA, atualmente conselheiro
adjunto, a função de coordenador da CEF/MA.
2.

Pela indicação do conselheiro JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO como
coordenador adjunto da CEF/MA.

3. Pelo encaminhamento desta Deliberação ao plenário do CAU/MA para
conhecimento e homologação.

São Luís-MA¸ 09 de outubro de 2018.
Raimundo Nonato P. Corrêa Filho
Coordenador em exercício

José Marcelo do Espírito Santo
Membro

