
 
 

ATA DA 15ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA AMPLIADA, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2015. 
 

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às nove horas e vinte minutos, reuniu-se o 1 

plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, no Hotel Mercure Lider. 2 

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

Queiroz, os Conselheiros: Clênio Plauto de Souza Farias, Heitor Antônio Maia das Dores, Claudemir 4 

José Andrade José Alberto Tostes, 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 

Ana Cássia Abdalla Bernardino, Wellington de Souza Veloso, Hélio Lima, Fernando Diniz Moreira, 7 

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

Medeiros Costa, Roseana de Almeida Vasconcelos, Luiz Afonso Maciel de Melo, Gislaine Vargas Saibro, 9 

Ricardo Martins da Fonseca, Marcelo Augusto Costa Maciel, Renato Luiz Nunes, Luís Hildebrando 10 

Ferreira Paz, José Roberto Geraldine Júnior; a representante do CEAU-CAU/BR: Miriam Roux 11 

Azevedo Addor e Presidentes dos CAU/UF: AC-Edfa Viviane F. Xavier da Rocha, AP-Eumenides de 12 

Almeida Mascarenhas, AM-Jaime Kuck, BA-Guivaldo D’Alexandria Baptista, CE-Odilo Almeida Filho, 13 

DF-Gunter Roland Kohlsdorf Spiller, ES-Tito Augusto Abreu de Carvalho, GO-Arnaldo Mascarenhas 14 

Braga, MA-Hermes Fonseca Neto, MT-Wilson Fernando Vargas de Andrade, MS-Osvaldo Abrão de 15 

Souza, PA-Adolfo Raimundo Lopes Maia, PE-Roberto Montezuma Carneiro da Cunha, RN-Patrícia Luz, 16 

RO-Raísa Tavares Thomaz, RR-Ingrid Skarlety Rosas Souza, RS-Roberto Py, SC-Luiz Alberto de Souza 17 

e SE-Ana Maria de Souza Martins Farias. Convidados: Roberto Simon – Ouvidor Geral do CAU/BR. 18 

Secretária Geral da Mesa: Daniela Demartini Fernandes. 1. Abertura: o presidente HAROLDO 19 

PINHEIRO agradeceu a presença de todos e verificou o quórum.  2. Execução do Hino Nacional 20 

Brasileiro. O presidente HAROLDO PINHEIRO, parabenizou a todos pelo trabalho realizado nos 4 21 

anos do CAU e lembrou que naquela data, estaria completando 108 anos de vida o colega Oscar 22 

Niemeyer, que obteve o registro número 1 do CAU. 3. Leitura da Pauta: o presidente HAROLDO 23 

PINHEIRO ressaltou que houve omissões na pauta, fez a leitura da pauta, com explicações sobre os itens 24 

e informou que a pauta especial seria transferida para a 16ª Plenária Ampliada, informou sobre a 25 

solenidade pelo Dia do Arquiteto e sobre o lançamento do Manual do Arquiteto, elaborado pelo CEAU-26 

CAU/BR. Abriu para dúvidas ou solicitações e, sem objeções, passou ao próximo item.  4. Aprovação da 27 

Ata da 14ª Reunião Plenária Ordinária Ampliada : o presidente HAROLDO PINHEIRO consultou 28 

os presentes se havia necessidade de algum ajuste. Na ausência de manifestação, a ata foi aprovada com 29 

vinte e um votos “sim” e três abstenções. 6. Comunicações dos conselheiros, presidentes e convidados: 30 

O presidente HAROLDO PINHEIRO abriu a plenária para que os presidentes e conselheiros fizessem 31 



 

 

2 

seus comunicados. O presidente ROBERTO PY relatou que o CAU/RS tem um projeto de levar para o 32 

interior A festividade de comemoração do Dia do Arquiteto. Informou sobre o lançamento do vídeo 33 

testemunho na RBS TV, na Rede Bandeirantes e na rede Pampa, bem como a publicação de uma página 34 

inteira com a imagem do Dia do Arquiteto em diversos jornais do Rio Grande do Sul e a publicidade em 35 

rádios tradicionais de Porto Alegre e do interior. Relacionou os eventos que estavam acontecendo em seu 36 

Estado. Convidou o presidente Haroldo Pinheiro e a conselheira Gislaine Saibro para participar de uma 37 

gravação que seria transmitida pela Rádio Arquitetura. Parabenizou o presidente Haroldo Pinheiro, os 38 

conselheiros federais, os servidores do CAU/BR e presidentes dos CAU/UF. O presidente OSWALDO 39 

ABRÃO elogiou a campanha publicitária realizada pelo CAU/BR, ressaltando que ela demonstra que o 40 

CAU está querendo ser efetivamente para todos e que ela visa, de maneira ampla, valorizar a profissão, e 41 

de maneira especial, tratar o pagamento de propina. Informou que trouxeram o primeiro termo de ajuste 42 

de conduta feita entre o Ministério Público de Defesa do Consumidor e as organizações de lojas e os 43 

núcleos de decoração. Solicitou que o CAU/BR assine um convênio com Associação Nacional dos 44 

Promotores de Defesa do Consumidor para que esse tipo de ação de fiscalização seja reproduzida em todo 45 

o país e tire esse fardo dos presidentes, dentro da lei justa e correta. O presidente Wilson Fernando Vargas 46 

de Andrade parabenizou a todos e relatou a experiência de levar o CAU para o interior do nosso Estado 47 

de Mato Grosso. Citou a plenária que foi realizada na cidade de Sinop e o evento realizado em Cuiabá. O 48 

conselheiro SANDERLAND RIBEIRO reforçou a fala do presidente Wilson Fernando sobre a 49 

percepção dos arquitetos em relação às ações do CAU e sobre a aproximação dos mesmos das discussões 50 

sobre arquitetura. A presidente PATRÍCIA LUZ informou que no Rio Grande do Norte, o CAU/RN está 51 

comemorando o dia do arquiteto em parceria com as entidades, realizando dois eventos, sendo um deles 52 

uma feijoada e a primeira corrida do CAU. Ressaltou ainda que seria realizado um grande evento, na 53 

quinta-feira seguinte, na pinacoteca do Estado. 6.1. Apresentação do Programa Gespública e 54 

Assinatura do Termo de Adesão com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: O 55 

presidente HAROLDO PINHEIRO convidou par compor a mesa O Diretor de Desenvolvimento 56 

Institucional do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Marcelo Barbosa e o Coordenador 57 

Nacional de Gespública Joelson Veloso. O diretor MARCELO BARBOSA parabenizou todos os 58 

arquitetos representados no Plenário e expressou sua satisfação em ver o CAU/BR aderindo ao 59 

GESPÚBLICA, alegando ser essa uma ferramenta super poderosa para fazer reflexões importantes sobre 60 

a governança das instituições, sobre seus processos de gestão, de modo que possa se aprimorar um pouco 61 

mais aquilo que vem sendo feito com mais eficiência. Agradeceu a parceria realizada com o Ministério do 62 

Planejamento, Orçamento e Gestão e salientou que estão à disposição para dar todo suporte necessário na 63 

implementação do GESPÚBLICA e nas suas ferramentas. O coordenador JOELSON VELOSO 64 

agradeceu ao Conselho pela confiança no GESPÚBLICA e no Ministério do Planejamento. Ele explicou 65 

que o GESPÚBLICA visa à melhoria da qualidade dos serviços públicos no país, à consolidação da 66 

Administração Pública Profissional no Brasil e à aplicação de instrumentos e abordagens gerenciais. 67 

Cientificou que os instrumentos do GESPÚBLICA pretendem trazer também simplicidade para processos 68 

administrativos gerenciais. Esclareceu que a visão dos instrumentos é sempre sistêmica e que o foco é 69 
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voltado para resultado. Ressaltou que outra característica do GESPÚBLICA é a contribuição para que a 70 

organização esteja sempre apreendendo e transformando a sua gestão, perpetuando uma cultura de auto 71 

reflexão e de mudança. Citou alguns benefícios rápidos que costumam ser mencionados a respeito do 72 

programa, exemplificando o custo muito baixo. Ressaltou ainda que há algumas condições para o sucesso 73 

dessa empreitada, tais como planejamento e comunicação eficientes, envolvimento dos recursos humanos 74 

da organização e o patrocínio da alta administração. Finalizou sua fala, colocando-se à disposição para as 75 

pessoas que tivessem interesse em conhecer, com algum detalhe, alguns instrumentos específicos do 76 

GESPÚBLICA, particularmente o da auto avaliação, o qual será realizado em breve no Conselho. O 77 

presidente HAROLDO PINHEIRO abriu para o Plenário o esclarecimento de dúvidas e sugestões. O 78 

conselheiro SANDERLAND RIBEIRO questionou se há alguma forma de divulgar para a sociedade que 79 

o Conselho de Arquitetura e Urbanismo busca melhorar e se o termo de cooperação trará uma imagem 80 

melhor perante a sociedade pelo fato de o Conselho de Arquitetura e Urbanismo estar prezando pela 81 

qualidade de atendimento, pela qualidade de gestão. O coordenador JOELSON VELOSO citou que 82 

existem a própria rede do GESPÚBLICA, as comunicações oficiais do Ministério a respeito dessas 83 

iniciativas e, a maior delas, a própria premiação, quando as organizações atingem patamares de 84 

excelência na sua administração. O diretor MARCELO BARBOSA ressaltou que o relacionamento com 85 

a sociedade está dentro das dimensões de auto avaliação. O presidente OSWALDO ABRÃO informou 86 

que por convite da Federação do Comércio, da Federação das Indústrias, Da secretaria de Governo do 87 

Estado e do SEBRAE, o CAU/MS já está integrando um programa de qualidade denominado MS 88 

Competitivo. Recomendou ainda que todos os colegas presidentes ingressassem no GESPÚBLICA. A 89 

conselheira GISLAINE SAIBRO ressaltou ser uma enorme oportunidade e um desafio a tarefa de levar a 90 

eficiência, a qualidade do serviço prestados pelo conselho aos usuários e à sociedade. Disse que se trata 91 

de um momento muito importante e coincidente com o dia do arquiteto de estarem diante de uma 92 

oportunidade para poder fazer e avançar mais naquilo que acreditavam quando assumiram as 93 

responsabilidades no Conselho. O Conselheiro ANDERSON FIORETI identificou 03 grandes desafios 94 

no GESPÚBLICA, sendo eles a implementação nacional do programa, diferenças operacionais entres os 95 

diversos conselhos nos Estados, e por último, a aderência do corpo funcional. Ressaltou que no CAU/BR 96 

a proposta do GESPÚBLICA partiu do corpo funcional e que o conselho já tem condições para andar com 97 

o programa. O presidente HAROLDO PINHEIRO informou que o assunto do GESPÚBLICA poderá ser 98 

aprofundado na próxima reunião plenária ampliada, no mês de fevereiro, podendo ser promovida também 99 

uma adesão geral dos conselheiros dos Estados e do Distrito Federal. O gerente de orçamento e finanças 100 

RENATO MELO realizou uma apresentação com o diagnóstico do contexto da gestão do CAU e como 101 

que seria o GESPÚBLICA no CAU/BR, bem como as possibilidades da e aderência nacional do 102 

GESPÚBLICA ao trabalho realizado atualmente. Ressaltou que o programa veio nortear o modelo de 103 

gestão, juntamente com as melhores práticas de gestão dentro dos nossos do CAU. O presidente 104 

HAROLDO PINHEIRO leu o protocolo de adesão ao GESPÚBLICA e abriu a palavra ao Plenário. O 105 

presidente ARNALDO BRAGA questionou se haveria uma escola para treinamento constante do corpo 106 

do CAU devido à rotatividade de empregados e de conselheiros na mudança de mandato. O gerente 107 
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RENATO MELO explicou que o GESPÚBLICA é sistêmico e que será discutido em breve o processo 108 

de pessoas. O OSVALDO ABRÃO ressaltou que o processo em si talvez  dê a condição de não depender 109 

tanto de pessoas por estar previamente definido e pelo fato de as pessoas somente aderem a ele. O 110 

presidente TITO CARVALHO ressaltou que o tema já havia sido discutido por alguns presidentes e 111 

empregados do CAU e que achava ser interessante a retomada do processo e disse que encaminharia o 112 

material produzido para a equipe do GESPÚBLICA. Questionou sobre a implantação de um processo de 113 

gestão de qualidade ser viável em um ambiente ainda em amadurecimento, no qual há muitas discussões 114 

sobre processos, desejos, necessidades e regras. O conselheiro HEITOR MAIA lembrou que o programa 115 

visa à otimização da gestão, em termos de ação do processo, mas que é preciso estar sempre atento para 116 

não se perder a visão que a otimização do processo aponta à busca do melhor resultado. O diretor 117 

MARCELO BARBOSA explicou que a situação de como está a gestão é respondida justamente pelo 118 

engajamento da organização, dos seus membros, da auto direção e dos empregados. Que o 119 

GESPÚBLICA não visa julgar os meios como os fatores mais importante, mas justamente traz uma 120 

reflexão sobre os meios para que se possa realmente ver se os fins estão sendo alcançados. O coordenador 121 

JOELSON VELOSO comentou que as diferentes réguas utilizadas na auto avaliação se relacionam com 122 

os diferentes níveis de maturidade das organizações e, à medida em que se sobe na régua, sobe o nível de 123 

exigência em relação à todas as dimensões da gestão. 6.2. Apresentação do software “Customer 124 

Relationship Management / Business Inteligence”– CRM/BI: O ouvidor ROBERTO SIMON 125 

informou que no final do ano foram atingidas as metas impostas e que conseguiram fazer a gestão de duas 126 

estruturas, sendo elas a Ouvidoria e a RIA. Afirmou ser um grande passo para o Conselho a inclusão do 127 

Customer Relationship Management – Gestão das Relações com o Consumidor (CRM) e do Business 128 

Inteligence – Inteligência de Negócio (BI). Ressaltou que a partir da instalação do CRM, haverá a 129 

cooperação principalmente dos dois agentes mais importantes nesse primeiro momento, sendo eles a 130 

Comissão de Organização e Administração, e da Comissão de Planejamento e Finanças, seguidas pelas 131 

demais, com vistas á elaboração de súmulas vinculantes, acarretando respostas parametrizadas mais 132 

rápidas e informação do tempo de resposta. O gerente do CSC CRISTIANO LUCAS relatou que um dos 133 

desafios que ele assumiu foi expansão do atendimento do tele-atendimento qualificado, com a obtenção, 134 

de uma solução de (CRM) e de (BI). Informou que serão adquiridas 03 licenças dos programas, a serem 135 

instaladas em janeiro, tornando-se um discussão a implantação dos mesmos nos CAU/UF, caso contrário, 136 

os mesmos receberam as informações e demandas por correio eletrônico. O gerente de Tecnologoa da 137 

Informação do Call Center Paraná THIAGO BORGES esclareceu que o CRM é um sistema integrado, 138 

que vai desde o registro do atendimento, até uma estabilidade da demanda, ou uma consulta histórica das 139 

solicitações de um determinado arquiteto, o que possibilita a organização de uma BI, trazendo suporte 140 

para decisões. Realizou a apresentação on-line do sistema, enaltecendo as funcionalidades do mesmo. O 141 

gerente do CSC CRISTIANO LUCAS relatou que o objetivo era mostrar que tais possibilidades estarão 142 

disponíveis dentro do CAU/BR a partir do mês de janeiro, e que grande benefício enxergado seria a 143 

continuação da alimentação de uma base de dados única, e se possível, a utilização de um canal único por 144 

todo o CAU. O ouvidor ROBERTO SIMON ressaltou que o sistema garantirá o sigilo, quando 145 
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necessário, no trâmite de informações. Informou que cada CAU/UF decidirá quantos acessos ao sistema 146 

terão de acordo com a quantia a qual estejam dispostos a pagar. O conselheiro Ricardo Fonseca enalteceu 147 

a importância da qualidade da informação que chega ao nome, à ponta inicial de todo esse processo. 148 

Informou ainda que presidente do CAU/SC Luís Alberto já o havia tranquilizado, dizendo que o seu 149 

Conselho estaria interessado em participar com a aquisição de algumas licenças. O conselheiro RENATO 150 

NUNES perguntou que tipo de implicações haveria durante a análise da evolução dos problemas CAU 151 

caso surgissem situações que apontasses a necessidade de alterações, citando por exemplo o registro de 152 

responsabilidade técnica. Questionou se a máquina poderia travar a liberdade, espontaneidade e a 153 

necessidade da criação de atualizações que seriam enfrentadas permanentemente ao longo dos próximos 154 

séculos. Perguntou andoa sobre o custo operacional do sistema. O ouvidor ROBERTO SIMON explicou 155 

que as atualizações seriam realizadas por meio de um procedimento operacional padrão – POP, 156 

centralizado na Secretaria Geral da Mesa. Esclareceu que custo por ponto de acesso ao CRM era de cento 157 

e quarenta reais por mês e se fosse acrescentado o BI, o valor final seria quatrocentos e cinquenta reais 158 

por mês. O presidente HAROLDO PINHEIRO disse achar formidável o fato de cada coordenador de 159 

comissão, presidente, comissão estadual poder ter acesso, em tempo real, ao que os arquitetos estão 160 

solicitando, reclamando e elogiando, visando à obtenção das informações sobre os assuntos que estão 161 

interessando mais, os temas que precisam ser abordados, solucionados ou melhorados, bem como os 162 

gerentes e presidentes estaduais saberem quais setores estão funcionando melhor ou pior. Ressaltou que 163 

seria ideal que esse sistema se incorporasse aos serviços compartilhados, para que todos tivessem acesso a 164 

ele, a  um custo menor, na medida da necessidade efetiva de cada conselho. A conselheira GISLAINE 165 

SAIBRO clarificou que o pretendido é a aplicação de inteligência em todos os processos de gestão dentro 166 

do conselho, pois ainda não há condições de se apropriar de todos os dados, tais como os provenientes 167 

dos CAU/UF e do IGEO, sendo necessária a implantação de algum processo que auxilie na avaliação dos 168 

mesmos. O presidente ROBERTO MONTEZUMA  disse achar essa ação para de racionalizar necessita 169 

incorporada, sendo bem-vinda, pois é o que fará com que o CAU reduza o processo de gestão e entenda 170 

mais o que é orientar, disciplinar para fiscalizar. Comentou que o evento Urban Thinkers Campus, 171 

realizado em Recife foi uma experiência muito rica, pois foi uma preparatória da agenda dos próximos 20 172 

anos das cidades. Agradeceu presença do presidente Haroldo Pinheiro na abertura desse evento. O 173 

presidente HAROLDO PINHEIRO suspendeu a sessão e solicitou que a mesma fosse reaberta às quatorze 174 

horas e trinta minutos. Reiniciada a sessão, O presidente HAROLDO PINHEIRO anunciou a presença 175 

do presidente da Ordem de Arquitetos de Cabo Verde, César Freitas, em decorrência da assinatura de um 176 

memorando de entendimento entre o CAU/BR e a OAC. O presidente CÉSAR FREITAS agradeceu o 177 

convite e ressaltou a importância da integração entre as duas instituições, dos bons frutos que este 178 

intercâmbio pode dar. O presidente HAROLDO PINHEIRO mencionou a visita recente do presidente 179 

do CAU/CE, Odilo Almeida, a Cabo Verde, apresentando a tabela de honorários, e prosseguiu com a 180 

pauta. 6.3-Projeto de Deliberação Plenária que aprova o Plano de Ação e Orçamento dos CAU/UF 181 

para o exercício 2016 (CPFi). O conselheiro ANDERSON FIORETI inicialmente revisou o 182 

planejamento estratégico que dá o embasamento para o plano, as propostas apresentadas pelos CAU/UF 183 
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de acordo com o mapa estratégico e as diretrizes para elaboração do Plano de Ação. Em seguida, mostrou 184 

os valores do Fundo de Apoio e do Centro de Serviços Compartilhados e um resumo do Plano de Ação do 185 

CAU, totalizando R$ 178,5 milhões, passando à apresentação dos orçamentos estaduais por região. Em 186 

seguida, leu o projeto de Deliberação Plenária e o Projeto de Resolução. O conselheiro HEITOR MAIA 187 

afirmou ser claro o avanço na programação e organização do Conselho em relação ao ano anterior no que 188 

tange o cumprimento dos percentuais de premissas como atendimento, fiscalização, etc. e que agora o 189 

foco deve ser na qualidade do gasto. O Presidente TITO CARVALHO questionou acerca da 190 

possibilidade do CAU/UF poder corrigir seu orçamento ao longo do ano com mais antecedência quando 191 

já detectado um determinado rumo, e também se os indicadores deveriam ser os mesmo para estados com 192 

realidades diferentes. A conselheira MARIA LAÍS lembrou que são os patrocínios que cobrem a questão 193 

da assistência técnica, por isso merecem atenção. O conselheiro RENATO NUNES apontou o fato de 194 

que um determinado estado pode ter um percentual no total dos profissionais do país e outro percentual 195 

no total do orçamento nacional, indicando de certa forma seu desempenho em relação à fiscalização. 196 

Sugeriu a inclusão de uma tabela que refletisse esses desempenhos para que se possam fazer correções de 197 

gestão. O presidente do CAU/ES TITO CARVALHO disse ser interessante a proposta, porém há de se 198 

ter cuidado nessa leitura, pois cada estado tem uma realidade diferente. O conselheiro NAPOLEÃO 199 

FERREIRA ressaltou a importância da qualidade do gasto, citando exemplos de estados com bons 200 

índices de RRT por profissional, como Alagoas e Tocantins, e que os outros estados poderiam seguir o 201 

exemplo, pois não se trata de diferença cultural, e sim de desempenho. E que ao CAU/BR cabe assumir a 202 

prerrogativa prevista por lei de fiscalizar a atividade dos conselhos estaduais. O presidente TITO 203 

CARVALHO disse achar precipitado julgar um determinado estado apenas por um índice, por mais 204 

importante que ele seja, e não verificar com mais profundidade seus problemas. O conselheiro HEITOR 205 

MAIA ressaltou que o papel do conselho é ser um colegiado que se policia, se avalia, se a vontade for 206 

fazer um conselho diferente, haverá dificuldades ao longo do caminho, como desentendimentos internos. 207 

O presidente do CAU/MT WILSON VARGAS relatou que os profissionais que estão na ponta cobram 208 

resultados do CAU/UF, e que a carga de trabalho muitas vezes é superior à capacidade estadual, 209 

comprometendo a equipe, então o CAU/BR não pode seguir esta linha de classificação de CAU/UF, pois 210 

às vezes não é falta de comprometimento, e sim de estrutura. Afirmou ser necessário um curso para os 211 

conselheiros poderem assumir o cargo, pois chegam sem saber nada e vão amadurecendo com o tempo. O 212 

conselheiro JOSÉ ALBERTO TOSTES atestou que nos seus quatro anos de CAU observou a 213 

necessidade permanente de um processo de capacitação. O presidente HAROLDO PINHEIRO colocou 214 

a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Relatou a intenção de se criar 215 

um Conselho interdependente, com a participação dos estados, e que é interesse de todos os 216 

aprimoramentos do Conselho. 6.4-6.3. Apresentação do fluxograma dos ritos da fiscalização nos 217 

termos da Resolução CAU/BR nº 22/2012 e a lista para conferência dos documentos recebidos que 218 

constam do processo de fiscalização em grau de recurso ao Plenário do CAU/BR (CEP). O 219 

coordenador da CEP-CAU/BR FERNANDO JANOT primeiramente esclareceu que o proposto não se 220 

tratava de alteração de Resolução CAU/BR nº22, apenas uma organização dos trâmites relacionados à 221 
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fiscalização. Em seguida apresentou o fluxograma ao plenário. 6.4. Apresentação da proposta para o 222 

serviço de emissão de identidade profissional (CSC). O conselheiro ANDERSON FIORETI iniciou 223 

explicando que o Art.34 da Lei nº12.378 determina que é de responsabilidade do CAU/UF a expedição 224 

das carteiras profissionais. O contrato atual, inicialmente de R$ 3.240.815,42 sofreu três aditivos, 225 

totalizando R$ 4.272.019,27, um aumento de 31,8%. O saldo remanescente de carteiras está em 1.500, 226 

com estimativa de conclusão em janeiro de 2016. Para o novo contrato, foram avaliadas algumas 227 

alternativas, onde constatou-se que as empresas não mais aceitaram o contrato por demanda, apenas por 228 

serviço (número total de carteiras), encarecendo substancialmente o contrato. As que aceitaram por 229 

demanda apresentaram orçamentos ainda mais altos. Optou-se então por outra alternativa, de demanda 230 

por lote, com duração de 36 meses. O primeiro lote consistiria em carteiras de policarbonato, software e 231 

treinamento de coleta, armazenamento dos dados e postagem para o CAU/UF. O lote 2, cinco mil 232 

carteiras provisórias em talho-doce por 12 meses. Não seria necessário incluir como serviço do CSC. O 233 

valor total seria de R$ 1.800.000,00. Os números foram baseados na quantidade de profissionais egressos 234 

e passivos (os cadastrados que não possuem carteira). É necessário ter o cálculo correto, pois nesse 235 

modelo de contratação há um número mínimo de carteiras emitidas pelos estados por ano. O presidente 236 

do CAU/MS, OSVALDO ABRÃO, ressaltou que, apesar do assunto não estar previsto nos trabalhos do 237 

CSC, o modelo de compartilhamento é o mesmo, logo, o serviço deve ser incluído nas competências do 238 

CSC. Ademais, a proposta apresentada pelo conselheiro Anderson não corresponde à última apresentada 239 

na reunião do Colegiado do CSC e que foi encaminhada ao fórum de presidentes, portanto cria-se uma 240 

insegurança por causa do não entendimento por completo das condições expostas. Frisou que os 241 

presidentes devem ter conhecimento prévio do que será discutido. O presidente HAROLDO PINHEIRO 242 

lembrou que desde 2013 há a discussão sobre passar esta responsabilidade aos CAU/UF, e que se for 243 

vontade do Conselho que os serviços sejam incluídos na Resolução que trata do CSC, não há problema. 244 

Perguntou a todos se poderiam encerrar o ponto de pauta. O conselheiro ANDERSON FIORETI 245 

questionou o plenário se o assunto estava claro, pois o contrato das carteiras se encerraria em janeiro. Não 246 

havendo manifestações, prosseguiu-se ao próximo ponto de pauta. O presidente do CAU/CE, ODILO 247 

ALMEIDA, sugeriu que o CAU utilizasse mais da videoconferência para realizar encontros e 248 

treinamentos, que é uma tendência nas grandes empresas mundiais, pois para enviar um funcionário do 249 

CAU/CE à Brasília por dois dias gasta-se em torno de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00, enquanto o aluguel de 250 

uma sala de videoconferência para 15 pessoas custa em torno de R$ 200,00 por dia. Relatou o caso de sua 251 

esposa, funcionária do Banco do Brasil, que viajava semanalmente e agora realiza duas videoconferências 252 

por semana, e o quanto que isso representa em termos de economia, permitindo, inclusive, ampliação da 253 

participação. Solicitou cooperação do CAU/BR para implantação desse formato. Aproveitou para 254 

informar que no dia 12 de janeiro o CAU/BR realizará um treinamento sobre as tabelas de honorários, e 255 

pediu a todos os presidentes que encaminhassem representantes. Sugeriu a criação de uma comissão para 256 

preservar os valores democráticos e as instituições republicanas. O Presidente HAROLDO PINHEIRO 257 

lembrou que o Conselho, apesar de político, deve manter uma posição apartidária. O presidente do 258 

CAU/MS, OSVALDO ABRÃO, pediu a todos os presidentes que aderissem ao movimento do Ministério 259 
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Público sobre as 10 medidas contra a corrupção e informou que o CAU/MS estava implementando o 260 

CEAU no estado. O conselheiro RENATO NUNES sugeriu a emissão de um posicionamento do 261 

Conselho a respeito do agravamento nas condições das cidades sob todos os pontos de vista.  O 262 

conselheiro NAPOLEÃO FERREIRA disse que os assuntos que dizem respeito à conjuntura política 263 

nacional preocupa-os como cidadãos, mas é preciso que a discussão amadureça sobre a pertinência de 264 

posicionamento, pois as entidades já têm esse papel. O Conselho pode ter posição, mas é necessário 265 

assegurar a pertinência do posicionamento. O conselheiro JOSÉ ALBERTO TOSTES, a respeito do 266 

assunto de videoconferências, sugeriu uma parceria com instituições como o SEBRAE ou universidades 267 

que já realizam eventos desta maneira. Sobre o documento de manifestação, lembrou que o fórum de 268 

presidentes já emitiu mais de 8 cartas sobre o contexto político, publicadas nos sites estaduais. O vice-269 

presidente ANDERSON FIORETI  deu por encerrada a segunda sessão da décima quinta Reunião 270 

Plenária Ampliada Ordinária às dezoito horas e dez minutos do dia quinze de dezembro de dois mil e 271 

quinze.  272 

 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 

Daniela Demartini Fernandes 
Chefe da Assessoria do Plenário e Órgãos Colegiados 



15ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA DO CAU/BR 
 

Folha de Votação 

UF Conselheiro Votação 
Sim Não Abstenção Ausência 

AC Clênio Plauto de Souza Farias    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 Moraes 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: 15ª Plenária Ampliada                                                        Data: 15/12/2015 
 
Matéria em votação: Aprovação da ata da 14ª Reunião Plenária Ampliada do CAU/BR 
 
Resultado da votação: Sim (19)     Não (00)    Abstenções (01)     Ausências (07)    Total (27)  
Ocorrências: ______________________________________________________________________ 
 
Secretário da Sessão:                                         Presidente da Sessão:  
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15ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA DO CAU/BR 
 

Folha de Votação 

UF Conselheiro Votação 
Sim Não Abstenção Ausência 

AC Clênio Plauto de Souza Farias   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 Moraes 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: 15ª Plenária Ampliada                                                        Data: 15/12/2015 
 
Matéria em votação: Aprovação da ata da 3ª Reunião Plenária Ampliada Extraordinária do CAU/BR 
 
Resultado da votação: Sim (21)     Não (00)    Abstenções (03)     Ausências (03)    Total (27)  
Ocorrências: ______________________________________________________________________ 
 
Secretário da Sessão:                                         Presidente da Sessão:  
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15ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA DO CAU/BR 
 

Folha de Votação 

UF Conselheiro Votação 
Sim Não Abstenção Ausência 

AC Clênio Plauto de Souza Farias 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 Moraes 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: 15ª  Plenária Ampliada                                                      Data: 15/12/2015 
Matéria em votação: 6.3. Projeto de Deliberação Plenária do Projeto de Resolução que aprova o 
Plano de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) - CAU/BR e CAU/UF, 
para o exercício de 2016  
Resultado da votação: Sim (25)     Não (00)    Abstenções (00)     Ausências (02)    Total (27)  
Ocorrências: ______________________________________________________________________ 
 
Secretário da Sessão:                                         Presidente da Sessão:  

 
 
 
 

 


