
 
 

ATA DA 14ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA AMPLIADA, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2015. 
 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às nove horas e trinta e cinco minutos, 1 

reuniu-se o plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, no Hotel Mercure 2 

Lider. Setor Hoteleiro Norte (SHN) Quadra 5 – Brasília/DF. Sob a Presidência Haroldo Pinheiro Villar 3 

de Queiroz, os Conselheiros: Anderson de Almeida, Heitor Antônio Maia das Dores, José Alberto 4 

Tostes, Claudemir Andrade, Hugo Seguchi, Napoleão Ferreira da Silva Neto, Anderson Fioreti de 5 

Menezes, Maria Eliana Jubé Ribeiro, Maria Laís da Cunha Pereira, Maria Elisa Baptista, Celso Costa, 6 

Maria Elisa Baptista, Ana Cássia Abdalla Bernardino, Wellington Veloso, Hélio Lima, Fernando Diniz, 7 

Sanderland Ribeiro, Manoel de Oliveira Filho, Luiz Fernando Donadio Janot, Fernando José de Medeiros 8 

Costa, Roseana Vasconcelos, Luiz Afonso Maciel de Melo, Gislaine Vargas Saibro, Ricardo Martins da 9 

Fonseca, Marcelo Augusto Costa Maciel, Renato Luiz Nunes, Luís Hildebrando Paz, José Roberto 10 

Geraldine Júnior; e Presidentes dos CAU/UF: AC-Edfa Viviane F. Xavier da Rocha, AL-Tânia Marinho 11 

de Gusmão, AP-Eumenides de Almeida Mascarenhas, AM-Jaime Kuck, BA-Guivaldo D’Alexandria 12 

Baptista, CE-Odilo Almeida Filho, DF-Tony Malheiros, ES-Tito Augusto Abreu de Carvalho, GO-13 

Arnaldo Mascarenhas Braga, MA-Hermes Fonseca Neto, MT-Wilson Fernando Vargas de Andrade, MS-14 

Osvaldo Abrão de Souza, MG-Vera Maria Carneiro M. de Araújo, PA-Adolfo Raimundo Lopes Maia, 15 

PB-João Cristiano Rebouças Rolim, PR-Jeferson Dantas Navolar, PE-Roberto Montezuma Carneiro da 16 

Cunha, PI-Emanuel Rodrigues Castelo Branco, RJ-Jerônimo de Moraes Neto, RN-José Jefferson de 17 

Sousa, RO-Raísa Tavares Thomaz, RR-Maria do Perpétuo Socorro Barbosa, RS-Joaquim Haas, SC-Luiz 18 

Alberto de Souza, SE-Edson Marques Figueiredo e SP-Gilberto Silva Domingues Belleza. Convidados: 19 

Roberto Simon – Ouvidor Geral do CAU/BR. Secretária Geral da Mesa: Daniela Demartini Fernandes. 20 

1. Abertura: o presidente HAROLDO PINHEIRO agradeceu a presença de todos e verificou o quórum.  21 

2. Execução do Hino Nacional Brasileiro.  3. Leitura da Pauta: o presidente HAROLDO PINHEIRO 22 

fez a leitura da pauta, abriu para dúvidas ou solicitações e, sem objeções, passou ao próximo item.  4. 23 

Aprovação da Ata da 13ª Reunião Plenária Ordinária Ampliada : o presidente HAROLDO 24 

PINHEIRO consultou os presentes se havia necessidade de algum ajuste. Na ausência de manifestação, a 25 

ata foi aprovada com vinte e dois votos “sim”, nenhum voto “contrário” e quatro abstenções. Na 26 

sequência, pelo motivo da ausência do apresentador do quinto item da pauta no plenário, sugeriu que 27 

fosse chamado o item seguinte. 6. Comunicações dos conselheiros, presidentes e convidados: O 28 

presidente HAROLDO PINHEIRO abriu a plenária para que os presidentes e conselheiros fizessem seus 29 

comunicados. A conselheira GISLAINE SAIBRO agradeceu a oportunidade de apresentar aquele 30 

trabalho dentro da reunião ampliada, pois considerava que os resultados alcançados no evento das COA 31 

seriam de interesse de todos. Disse que o objetivo do encontro foi buscar o entendimento das comissões 32 
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dos estados, o que era de suas competências, as relações que as comissões tem com o planejamento 33 

estratégico do conselho, a ligação entre o trabalho feito com relação ao estudo inicial e discussão inicial 34 

das COA com relação ao aprimoramento do regimento geral, e consequentemente, seu rebatimento nos 35 

regimentos internos dos CAU/UF e CAU/BR, e finalmente, a ideia de criar índices de monitoramento 36 

institucional. Informou que no evento foi discutido a importância da padronização de alguns documentos, 37 

como: processos, minutas de documentos, como processos de denúncia, admissibilidade, check list, 38 

ofícios, respostas, ofícios de respostas, memorandos, portarias, instruções, circulares, ofícios, sumulas, 39 

atas, fluxos das atividades dos trâmites da comunicação, dos atendimentos, dos processos, procedimentos 40 

como julgamentos, conciliação e fiscalização, sempre sob a ótica organizacional e administrativa. 41 

Ressaltou que a comunicação, informação nos sites, transparência, atendimento aos profissionais e 42 

sociedade, faz ter uma interface muito grande com a RIA e com o SICCAU. Disse que a COA-CAU/BR 43 

já estava com dois índices no planejamento, que era o índice de atendimento, com as interfaces com RIA, 44 

ouvidoria e SICCAU, além do índice de satisfação com a solução de demanda. Informou que a COA-45 

CAU/BR estava propondo, com o desenvolvimento dos índices, o cumprimento da Lei de Acesso à 46 

Informação e a transparência, atualizando os sítios eletrônicos, que seria também uma interface com a 47 

comunicação. Disse que desenvolver competências de dirigentes e colaboradores, seria uma interface com 48 

a administração do conselho, propondo fosse estabelecido uma frequência de treinamentos. Depois de 49 

aprimorar e inovar os processos e ações, vários índices de monitoramento seriam propostos, tendo 50 

sistemas de informação e infraestrutura que viabilizassem a gestão e o atendimento dos arquitetos e a 51 

sociedade, no caso, interface com administração e o CSC, pois a COA tinha uma representação no CSC. 52 

Concluiu dizendo que deve ser construída uma cultura organizacional adequada à estratégia, que seria o 53 

índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes. Agradeceu, em especial, aos membros da COA, à 54 

assessoria da comissão, o Rodrigo e a Luciana, e os demais colaboradores do conselho. O presidente 55 

HAROLDO PINHEIRO solicitou incluir, como extra-pauta, o tema da indicação do novo representante 56 

dos presidentes no colegiado de governança do fundo de apoio. Concluiu dizendo que gostaria de 57 

reapresentar aos colegas presidentes a Campanha de Valorização da Profissão, particularmente no 58 

capítulo da ética, que após todas as discussões e contribuições que aconteceram. 5. Pauta Especial 59 

Palestra do auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU) Carlos 60 

Fettermann Bosak: Aplicação da Lei de Acesso à informação pelos Conselhos Federais – Portal da 61 

Transparência (Origem: Presidência); o presidente HAROLDO PINHEIRO disse que gostaria de 62 

convidar o auditor federal de controle externo do TCU, senhor Carlos Feterman Bozack, que já fez uma 63 

visita de verificação ao CAU/BR e, acreditava, à diversos conselhos. Ressaltou que seria, pela 64 

oportunidade daquela reunião plenária ampliada, que congregava, além dos conselheiros federais, os 65 

presidentes dos CAU/U, passando um pouco da sua experiência, fazendo as recomendações que achar 66 

conveniente. O auditor CARLOS BOZACK apresentou a sua palestra, comentando alguns aspectos da 67 

transparência. Disse que foi muito oportuno a apresentação da conselheira Gislaine Saibro, quando falou 68 

da falta de divulgação de atos e resoluções, e mesmo das audiências dos conselhos. Informou que 69 

começou a constatar que várias denúncias chegavam ao TCU, sobre o não cumprimento da lei da 70 



 

 

3 

transparência. Assim, a regional no Rio Grande do Sul resolveu propor aquele trabalho de âmbito 71 

nacional, onde no primeiro momento só seria um diagnóstico, mas era uma auditoria. Portanto, aquele 72 

questionário enviado ao CAU foi uma solicitação de auditoria, no sentido de obter um panorama de todos 73 

os conselhos do Brasil, os 27 conselhos. Informou alguns aspectos da lei, coisas que devem ser 74 

enfatizadas e devem ser observadas, dando ênfase à alguns aspectos da própria regulamentação do CAU, 75 

que trata, no seu entender, especificamente sobre transparência passiva. O presidente HAROLDO 76 

PINHEIRO agradeceu ao auditor do TCU e solicitou que todos permanecessem mais um pouco que seria 77 

apresentado um panorama sobre o Portal da Transparência, que já havia sido apresentado na plenária 78 

ampliada de dezembro passado, mas que de lá para cá, uma boa evolução já tinha acontecido. Solicitou 79 

que o analista de comunicação do CAU/BR apresentasse a situação atual do projeto. O analista de 80 

comunicação do CAU/BR, EMERSON FRAGA, apresentou, em nome da assessoria de comunicação 81 

integrada e da gerência de orçamento e finanças, o esboço do Portal da Transparência do CAU/BR, que 82 

estava sendo desenvolvido para atender a Lei de Acesso à Informação Pública, e também para atender os 83 

possíveis pedidos de informação que venham a existir, minimizando a estrutura administrativa. Concluiu 84 

dizendo que era importante informar que vários conteúdos apresentados já estavam no portal, tanto do 85 

CAU/BR, quanto do CAU/UF, mas apesar de ter uma cara própria do portal da transparência, ele puxava 86 

os dados do site do CAU/BR para aparecer na plataforma. O presidente HAROLDO PINHEIRO 87 

agradeceu e solicitou que todos estivessem naquele mesmo lugar às 14:30h para a continuação daquela 88 

reunião. 6.2. Apresentação sobre o TAC (Tele Atendimento Qualificado – Rede Integrada de 89 

Atendimento). O presidente HAROLDO PINHEIRO solicitou que o ouvidor do CAU/BR apresentasse 90 

o tema. O ouvidor do CAU/BR informou que a Rede Integrada de Atendimento, no seu ponto de vista, era 91 

um enorme avanço no relacionamento com os arquitetos e com a sociedade. Disse que, nos últimos 92 

meses, foi muito estimulante poder percorrer os diversos caminhos, e que ainda teria que percorrer outros 93 

para chegar a níveis de excelência e ser um benchmark pra qualquer conselho. Falou que estava à frente 94 

da ouvidoria e mostrou um quadro geral sintetizando que o (0800) passou a ser, de fato, um tele 95 

atendimento qualificado. Isso fazia uma diferença profunda, pois toda a logística de um atendimento 0800 96 

era completamente diferente de um tele atendimento qualificado. Sobre a ouvidoria, disse que estava 97 

profundamente satisfeito, pois estavam saindo do ouvir para o resolver.  Concluiu dizendo que o CAU 98 

deveria estar mais próximo ao arquiteto e se tornar mais acessível à questão do carinho com o 99 

profissional. O presidente HAROLDO PINHEIRO abriu a palavra ao plenário. O presidente TITO 100 

CARVALHO parabenizou pela apresentação e solicitou que a mesma fosse encaminhada para o CAU/ES 101 

e se comprometeu contribuir mais efetivamente com o processo. O presidente HAROLDO PINHEIRO 102 

solicitou a SGM que enviasse aquela matéria e a anterior, do auditor do TCU, para os CAU/UF 103 

discutissem com pessoal de administração, quanto com os colegas conselheiros. 7. Ordem do Dia 7.1. 104 

Projeto de Deliberação Plenária para alteração da Deliberação Plenária nº 38, que aprova o 105 

Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), sobre a 106 

contratação do pessoal da Rede Integrada de Atendimento - (Origem: Comissão de Organização e 107 

Administração). O presidente HAROLDO PINHEIRO convidou coordenadora da COA-CAU/BR para 108 
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apresentar a matéria. A conselheira GISLAINE SAIBRO informou que houve uma anexação dos 109 

recursos do ano anterior pra investimentos na RIA, já aprovada no plenário. Já havia também uma nota 110 

técnica deliberando pela criação de três cargos que seriam submetidos para aqueles valores. A COA-111 

CAU/BR se debruçou por inserir os cargos e atribuições, etc, dentro do organograma, conforme 112 

aprovados anteriormente. Apresentou a matéria, leu a deliberação e se disponibilizou para 113 

esclarecimentos. O presidente HAROLDO PINHEIRO colocou a matéria em discussão, perguntando se 114 

algum colega que queira alguma informação complementar, esclarecimento a respeito da estrutura e do 115 

ajuste proposto. O conselheiro WELLINGTON VELOSO perguntou qual seria o percentual que cada 116 

estado iria ter que arcar com aquele gasto. O presidente HAROLDO PINHEIRO disse que duas 117 

informações mereciam destaque. No quadro geral de pessoal do CAU/BR, pois estando a gerência do 118 

CSC ainda incluída na composição do CAU/BR, tem que prestar conta do conjunto ao TCU. E a 119 

autorização que desse plenário de utilizar até 55% do nosso orçamento para pessoal. Informou que a 120 

situação estava progredindo conforme o necessário e de acordo com a melhoria dos serviços, estava em 121 

39%. O presidente TITO CARVALHO disse que sua preocupação era que a escolha não poderia 122 

retroceder, de acordo com o reflexo negativo que tem nos orçamentos de todos os CAU/UF. A presidente 123 

VERA MARIA DE ARAÚJO disse que era importante o que o presidente Tito colocou. Que a RIA era 124 

muito importante, mas era mais importante definir o que era dos estados e o que a RIA estava fazendo, 125 

pois os atendimentos eram em grande número. O presidente HAROLDO PINHEIRO esclareceu que a 126 

plenária ampliada era uma instituição criada para poder tratar dos assuntos que impactavam mais os 127 

estados, sendo discutidos em conjunto. Assim, toda decisão que envolvia aquele tipo de impacto era 128 

tratada em uma plenária ampliada, para que todos entendessem e pudessem saber de tudo. O presidente 129 

WILSON DE ANDRADE disse que, em hipótese alguma, era contra a ideia do Centro de Serviço 130 

Compartilhado. Reforçou que o grande mérito do CAU, da criação do CAU, era a forma como ele foi 131 

criado, não existindo CAU federal ou estadual. Tudo era CAU, uma coisa só. O presidente HAROLDO 132 

PINHEIRO, como presidente da mesa, acolheu as críticas, pediu desculpas ao plenário pela má 133 

condução, disse que iria fazer as correções em seguida. Perguntou se o plenário estava informado e 134 

colocou em regime de votação. Após a votação anunciou a aprovação da matéria por maioria, com vinte e 135 

três votos favoráveis, um contrário e duas abstenções. Agradeceu aos colegas, à colega Gislaine pelo 136 

trabalho que apresentou, ao colega Roberto Simon pela explanação que fez e aos demais que contribuíram 137 

para aquela decisão. Extra-Pauta: Leitura do manifesto da importância do momento político 138 

nacional, especialmente as demandas da sociedade de participação na gestão e no planejamento das 139 

cidades, e nas decisões sobre as prioridades da infra estrutura e dos equipamentos públicos 140 

necessários à qualidade de vida urbana e rural. O presidente HAROLDO PINHEIRO solicitou que a 141 

conselheira Maria Eliza lesse o documento. Após a leitura, agradeceu e sugeriu a inversão de pauta nos 142 

itens seguintes, do 7.2 pelo 7.3, discutindo e aprovando primeiro o projeto de resolução que aprova a 143 

primeira reprogramação 2015 do CAU/BR. 7.3. Projeto de Resolução que aprova a 1ª Reprogramação 144 

2015 do CAU/BR - (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças). O presidente HAROLDO 145 

PINHEIRO solicitou ao coordenador da CPFI-CAU/BR que apresentasse a matéria. O conselheiro 146 
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ANDERSON FIORETI informou que aquela apresentação tinha relação com a reprogramação 147 

orçamentária do Centro de Serviços Compartilhados, que faz parte da peça orçamentária do CAU/ BR. 148 

Disse que os presidentes já conheciam o tema, pois foi apresentado na reunião ordinária que eles tiveram 149 

do Fórum dos Presidentes. Falou que a apresentação trata sobre a projeção de receita, despesa, de 150 

superávit e déficit, juntamente com as decisões sobre aquelas grandes demandas. Apresentou o texto da 151 

Reformulação 2015 do CAU/BR. Leu a deliberação Plenária que aprovava a 1ª Reprogramação do Plano 152 

de Ação e Orçamento do CAU/BR no Exercício de 2015. O presidente HAROLDO PINHEIRO 153 

agradeceu ao colega Anderson Fioreti e colocou a matéria em discussão. A conselheira LANA JUBÉ 154 

disse que ficava impressionada com a inversão da apresentação dos temas, causando um enorme desgaste, 155 

pois se tivesse apresentado aquele tema por primeiro, já se teria visibilidade dos cargos e de onde iria sair 156 

o dinheiro, mesmo que as pessoas não concordassem, mas teria clareza do recurso financeiro. O 157 

presidente HAROLDO PINHEIRO perguntou se todos os conselheiros se sentiam informados e colocou 158 

a matéria em regime de votação. Após a votação anunciou a aprovação da matéria com vinte e dois votos 159 

a  favor, um voto contrário e uma abstenção. Agradeceu o empenho de todos os envolvidos em nome do 160 

coordenador da CPFI-CAU/BR. 7.2. Projeto de Resolução que altera o anexo II da Resolução 161 

CAU/BR nº 71 que regulamenta o compartilhamento, entre o CAU/BR e os CAU/UF, da gestão, 162 

manutenção, evolução e despesa relativas ao Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de 163 

Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), do CAU/BR e altera as diretrizes para elaboração do Plano 164 

de Ação e Orçamento de 2016 - (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças); O presidente 165 

HAROLDO PINHEIRO convidou o coordenador da CPFI-CAU/BR para apresentar o projeto de 166 

deliberação. O conselheiro ANDERSON FIORETI disse que os presidentes dos CAU/UF também já 167 

conheciam aquela proposta orçamentária para 2016 do CSC – Centro de Serviços Compartilhados. 168 

Apresentou a matéria e se disponibilizou para esclarecimentos. O presidente HAROLDO PINHEIRO 169 

colocou o tema em discussão. O conselheiro WELLINGTON VELOSO disse que tinha uma 170 

preocupação, pois não tinha posicionamento algum sobre todas aquelas modificações que estavam sendo 171 

apresentadas, como o aumento de custo, compra de datacenter etc. Questionou sobre o surgimento de 172 

todas aquelas histórias. Se houve algum erro de gestão. Se as coisas eram jogadas no final de uma 173 

plenária para que não houvesse acesso as informações, não dando condições e tempo para uma analise 174 

profunda. Concluiu dizendo que, no momento atual, um aumento na contribuição de 10% era muito 175 

complicado. O presidente TITO CARVALHO disse que a parte anterior, tratava de reformulação do 176 

orçamento deste ano, tinha sido visto em Recife, mas a proposta de 2016 somente foi apresentada ontem 177 

aos presidentes do CAU/UF. Assim, o debate, apesar de muito intenso e interessante, foi muito raso. O 178 

acesso a um detalhamento maior, até pelo tempo, foi impossível. Colocou como reflexão se cada um, que 179 

fosse votar e comprometer o Conselho com aqueles valores, tinha certeza absoluta do que estava dentro 180 

do pacote apresentado. Elogiou muito exposição do colega Anderson Fioreti, pois era uma apresentação 181 

onde todos entendiam que o projeto, ainda que tecnológico, podendo ser de qualquer ordem, ele não só 182 

era viável como interessante, ou seja, existia números e uma metodologia que o analisava, embora, 183 

particularmente, tivesse a impressão que algumas modificações trariam impacto e algumas consequências. 184 
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A conselheira CÁSSIA ABDALLA disse que se sentia constrangida naquele plenário. Não se sentia, 185 

sinceramente, com a certeza de votar. Informou que teve uma declaração, do próprio coordenador da 186 

CPFI-CAU/BR, que houve erro no planejamento do ano passado. E que, de repente, votou induzida, por 187 

não ter tido tanto conhecimento sobre aquelas peças. Assim, do jeito que lhe estava sendo apresentada, e 188 

diante daqueles valores, se sentia, sinceramente, insegura em votar. Se fosse votar naquele momento, 189 

sinceramente votaria “não”. Disse que poderia estar votando errado, como votou no semestre passado, em 190 

uma programação que lhe foi passada como certa. Concluiu questionando se aquele plano  seria 191 

compatível com o recurso que tem para o ano que vem. O presidente HAROLDO PINHEIRO 192 

respondeu dizendo que o planejamento original estava certo, estava correto, mas as prioridades definiram 193 

que não deveria se investir naquilo, então se reduziu. Informou que todos os estados pedem, fazem fila 194 

solicitando determinadas correções, ajustes e inovações no SICCAU, e aquelas coisas vão sendo feitas. 195 

Concluiu ressaltando que o recurso não tinha sido suficiente e era hora de reprogramar. Estava se 196 

mostrando o que era necessário. Que iria se decidir o que cortar ou aprovar. O presidente JOÃO 197 

CRISTIANO ROLIM informou que o seu tempo na plenária tinha estourado, tendo que se dirigir ao 198 

aeroporto. Disse que era movido por emoção e o sentimento que lhe dominava era de apreensão, pois tudo 199 

tinha sido discutido ontem no fórum de presidentes. O presidente HAROLDO PINHEIRO sugeriu que o 200 

tema pudesse ser resolvido com mais conforto e segurança fazendo uma reunião extraordinária daquele 201 

colegiado. As reuniões seriam no dia quatro de setembro, a reunião do colegiado. Dia onze de setembro 202 

seria a Plenária Ampliada Extraordinária, embora com um gasto a mais. O conselheiro WELLINGTON 203 

VELOSO parabenizou o presidente do CAU/BR pela proposição. O presidente TITO CARVALHO 204 

também parabenizou pela decisão. Ressaltou que aquele custo adicional não seria um gasto, mas um 205 

investimento. Concluiu dizendo que a maturidade daquele processo iria refletir estabilidade para o ano 206 

que vem. O presidente HAROLDO PINHEIRO promoveu uma votação simples. Disse que os 207 

favoráveis à proposta permanecessem como estivavam, os que fossem contrários ou abstenções se 208 

manifestassem. Anunciou que ficou decidida e já convocada uma reunião do colegiado de governança do 209 

Centro de Serviço Compartilhado para o dia 4 de setembro, e uma plenária ampliada extraordinária no dia 210 

11 de setembro. 8. Encerramento: o presidente HAROLDO PINHEIRO deu por encerrada a segunda 211 

sessão da décima terceira Reunião Plenária Ampliada Ordinária às dezenove horas e cinco minutos do dia 212 

vinte e oito de agosto de dois mil e quinze.  213 

 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 

Daniela Demartini Fernandes 
Chefe da Assessoria do Plenário e Órgãos Colegiados 



14ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA DO CAU/BR 
 

Folha de Votação 

UF Conselheiro Votação 
Sim Não Abstenção Ausência 

AC Anderson Amaro Lopes de Almeida X    
AL Heitor Antônio Maia da Silva Dores X    
AM Claudemir José Andrade  X    
AP José Alberto Tostes  X    
BA Hugo Seguchi X    
CE Napoleão Ferreira da Silva Neto   X   
DF Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz  - - - - 
ES Anderson Fioreti de Menezes X    
GO Maria Eliana Jubé Ribeiro X    
MA Maria Laís da Cunha Pereira X    
MG Maria Elisa Baptista  X    
MS Celso Costa X    
MT Ana de Cássia M. Abdalla Bernardino    X  
PA Wellington de Souza Veloso   X  
PB Hélio Cavalcanti da Costa Lima X    
PE Fernando Diniz Moreira X    
PI Sanderland Coelho Ribeiro  X    
PR Manoel de Oliveira Filho X    
RJ Luiz Fernando Donadio Janot X    
RN Fernando José de Medeiros Costa  X    
RO Roseana de Almeida Vasconcelos X    
RR Luiz Afonso Maciel de Melo X    
RS Gislaine Vargas Saibro X    
SC Ricardo Martins da Fonseca  X    
SE Marcelo Augusto Costa Maciel  X    
SP Renato Luiz Martins Nunes X    
TO Luis Hildebrando Ferreira Paz X    
IES José Roberto Geraldine Júnior     X 

 

Histórico da votação: 
 
Sessão Plenária nº: 14ª Plenária Ampliada                                                               Data: 28/08/2015 
 
Matéria em votação: 7.1. Projeto de Deliberação Plenária para alteração da Deliberação Plenária nº 
38, que aprova o Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), 
sobre a contratação do pessoal da Rede Integrada de Atendimento; 
 
Resultado da votação: Sim (23)     Não (01)    Abstenções (02)     Ausências (01)    Total (27)  
 
Ocorrências:______________________________________________________________________ 
 
Secretário da Sessão:                                         Presidente da Sessão:  
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14ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA DO CAU/BR 
 

Folha de Votação 

UF Conselheiro Votação 
Sim Não Abstenção Ausência 

AC Anderson Amaro Lopes de Almeida X    
AL Heitor Antônio Maia da Silva Dores X    
AM Gonzalo Renato Núñez Melgar  X    
AP José Alberto Tostes  X    
BA Hugo Seguchi X    
CE Napoleão Ferreira da Silva Neto  X    
DF Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz  - - - - 
ES Anderson Fioreti de Menezes X    
GO Maria Eliana Jubé Ribeiro X    
MA Maria Laís da Cunha Pereira X    
MG José Antonio Assis de Godoy     X 
MS Celso Costa X    
MT Ana de Cássia M. Abdalla Bernardino    X  
PA Wellington de Souza Veloso  X   
PB Hélio Cavalcanti da Costa Lima X    
PE Risale Neves Almeida X    
PI Wellington Carvalho Camarço X    
PR Manoel de Oliveira Filho X    
RJ Luiz Fernando Donadio Janot    X 
RN Josenita Araújo da Costa Dantas X    
RO Roseana de Almeida Vasconcelos X    
RR Luiz Afonso Maciel de Melo X    
RS Gislaine Vargas Saibro X    
SC Ronaldo de Lima  X    
SE Fernando Márcio de Oliveira X    
SP Renato Luiz Martins Nunes X    
TO Luis Hildebrando Ferreira Paz X    
IES Gogliardo Vieira Maragno     X 

 

Histórico da votação: 
 
Sessão Plenária nº: 14ª Plenária Ampliada                                                             Data: 28/08/2015 
 
Matéria em votação: 7.3 Projeto de Deliberação Plenária para aprovação da primeira reprogramação 
do plano de ação e orçamento do CAU/BR – Exercício 2015. 
 
Resultado da votação: Sim (21)     Não (01)    Abstenções (01)     Ausências (03)    Total (27)  
 
Ocorrências:______________________________________________________________________ 
 
Secretário da Sessão:                                         Presidente da Sessão:  

 
 


