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ATA DA 21ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA AMPLIADA, REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2017 

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniu-se o plenário do 1 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, no Centro de Convenções do Edifício 2 
Parque Cidade Corporate – SCS Q-9, Bloco A, Asa Sul – Brasília/DF. Sob a Presidência Haroldo Pinheiro 3 
Villar de Queiroz, os Conselheiros: Anderson Amaro Lopes de Almeida, Heitor Antônio Maia da Silva 4 
Dores, Claudemir José Andrade, José Alberto Tostes, Hugo Seguchi, Napoleão Ferreira da Silva Neto, 5 
Eduardo Pasquinelli Rocio, Maria Eliana Jubé Ribeiro, Maria Laís da Cunha Pereira, Maria Elisa Baptista, 6 
Celso Costa, Ana de Cassia Abdalla, Wellington de Souza Veloso, Hélio Cavalcanti da Costa Lima, Risale 7 
Neves Almeida, Sanderland Ribeiro, Luiz Fernando Donadio Janot, Fernando José de Medeiros Costa, 8 
Luiz Afonso Maciel de Melo, Gislaine Vargas Saibro, Ronaldo Lima, Fernando Márcio de Oliveira, Renato 9 
Luiz Martins Nunes, Luís Hildebrando Ferreira Paz e José Roberto Geraldine Júnior; o representante do 10 
CEAU-CAU/BR: Cicero Alvarez, Presidentes e representantes dos CAU/UF: Laís Medeiros de Araújo, 11 
Tânia Maria Marinho de Gusmão, Eumenides de Almeida Mascarenhas, Jaime Kuck, Guivaldo 12 

D’Alexandria Baptista, Odilo Almeida Filho, Alberto Alves de Farias,  Tito Augusto Abreu de 13 
Carvalho, Arnaldo Braga, Hermes Fonseca Neto, Vera Maria Naves de Araújo, Osvaldo Abrão de Souza, 14 
Wilson Fernando Vargas de Andrade, Adolfo Raimundo Lopes Maia, João Cristiano Rebouças Rolim, 15 
Jeferson Dantas Navolar, Roberto Montezuma Carneiro da Cunha, Emanuel Rodrigues Castelo Branco, 16 
Jerônimo de Moraes Neto, Patrícia Silva Luz de Macedo, Raísa Tavares Thomaz, Pedro Hees, Joaquim 17 
Eduardo Vidal Haas, Luiz Alberto Souza, Gilberto Silva Domingues Belleza e Giovanni Alessandro Assis 18 
Silva. Convidados: Roberto Simon – Ouvidor Geral do CAU/BR. Secretária Geral da Mesa: Daniela 19 
Demartini Fernandes. 1. Abertura: o presidente HAROLDO PINHEIRO agradeceu a presença de todos e 20 
verificou o quórum.  2. Execução do Hino Nacional Brasileiro. O presidente HAROLDO PINHEIRO 21 
solicitou que o presidente do CAU/DF, Alberto Faria, fizesse a sua saudação. 3. Leitura da Pauta: o 22 
presidente HAROLDO PINHEIRO realizou a leitura da pauta, sugeriu algumas modificações na ordem 23 
de desenvolvimento dos trabalhos e perguntou se havia alguma dúvida, sugestão ou informação 24 
complementar a ser feita. Anunciou a concordância do plenário na proposta apresentada. 4. Aprovação da 25 
Ata da 20ª Reunião Plenária Ordinária Ampliada : o presidente HAROLDO PINHEIRO perguntou se 26 
havia alguma contribuição para que aquela ata refletisse o acontecido na referida reunião. Colocou o tema 27 
em regime de votação e anunciou a aprovação do documento com 22 votos a favor, 02 ausências e 03 28 
abstenções.  5. Comunicações; O presidente do CAU/RS JOAQUIM HAAS relatou que apresentaria o 29 
projeto “CAU mais perto”, mas infelizmente o material não tinha ficado pronta a tempo daquela reunião. A 30 
conselheira federal GISLAINE SAIBRO relatou sobre o Encontro Nacional das COA/UF com a COA/BR 31 
que aconteceria no dia 20 de julho, tendo como pauta o Regimento Geral. O conselheiro federal 32 
FERNANDO COSTA relatou que a segunda reunião da CEN aconteceu em maio. Já houve indicação dos 33 
assessores das Comissões Eleitorais dos CAU/UF e os membros das Comissões deveriam ser indicados até 34 
o dia 16/06. Informou que foi definido o calendário das reuniões ordinárias da Comissão e do treinamento 35 
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das assessorias e coordenadores das Comissões Eleitorais, que ocorrerá em 29 e 30 de junho, em Brasília-36 
DF. Disse que serão realizadas reuniões virtuais quando não for necessária a presença dos membros da 37 
Comissão, para reduzir custos. Concluiu apresentando a equipe técnica do CAU/BR e dos aos membros da 38 
CEN. O presidente do CAU/PA ADOLFO MAIA relatou que será realizado no dia 2 de junho um 39 
seminário em Belém/PA, sobre a medida provisória nº 759 de 2016 e seus impactos nos espaços urbanos e 40 
rurais. O conselheiro federal SANDERLAND RIBEIRO relatou que a CPP-CAU/BR estava à disposição 41 
dos CAU/UF para auxiliar nos projetos de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. O 42 
presidente do CAU/MS OSVALDO ABRÃO relatou que tinha sido assinada a escritura definitiva do 43 
terreno doado pelo governo do Estado do Mato Grosso do Sul, onde seria construída a sede do CAU/MS. 44 
Informou que, em conjunto com a prefeitura de Campo Grande/MS e a Universidade Federal, o CAU/MS 45 
irá realizar um simpósio sobre o Dia do meio ambiente. Disse que no dia 1º de junho, seria realizada a 46 
Oficina de Capacitação para o Comércio Exterior, em Dourados/MS. O presidente do CAU/RR PEDRO 47 
HEES relatou que o seminário Rede Roraima Urbano 20-40 seria realizado no dia 29 de maio. O 48 
presidente do CAU/BA GUIVALDO BAPTISTA relatou que o CAU/BA teve uma ação exitosa junto à 49 
Polícia Federal para retirar um falso arquiteto e professor de uma Instituição de Ensino Superior na Bahia e 50 
que responderá pelo seu ato perante a justiça. A conselheira federal LANA JUBÉ relatou que aconteceu 51 
em Goiás um evento, realizado pelo CAU/GO juntamente com o Ministério Público, onde foi discutido o 52 
Plano Diretor como Instrumento de Planejamento Municipal. A presidente do CAU/MG VERA 53 
MASCARENHAS relatou que, em maio, o CAU/MG recebeu a CED-CAU/BR para a realização do 11º 54 
Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR. Informou que o presidente do 55 
CAU/BR, Haroldo Pinheiro, participou de encontro em Minas Gerais sobre a Resolução do CAU/BR nº 51, 56 
RRT, geotecnologia e planejamento urbano. Concluiu dizendo que, na próxima semana, aconteceria o 57 
Fórum Técnico com Virada Criativa, realizado pela CPUA em Montes Claros/MG. O presidente do 58 
CAU/SP GILBERTO BELLEZA relatou que o CAU/SP estava criando um programa denominado 59 
“Capacita” que iria percorrer as cidades do interior de São Paulo, com palestras, eventos e cursos com 60 
certificados digitais para contribuir com o conhecimento profissional dos arquitetos. Informou que o 61 
CAU/SP também estava realizando seminários sobre as atribuições de arquitetos e urbanistas para levar à 62 
sociedade brasileira o trabalho desses profissionais. Concluiu informando que nos dias 1º e 2 de junho 63 
aconteceria um seminário sobre ética na Arquitetura em São Paulo. O conselheiro federal JOSÉ TOSTES 64 
informou que o IV Encontro do Municípios com Desenvolvimento Sustentável ocorreu nos dias 24 a 28 de 65 
abril, em Brasília-DF. O presidente do CAU/ES TITO AUGUSTO relatou que estava previsto um 66 
seminário no dia 20 de julho para tratar sobre a Nova Agenda Urbana em Vitória/ES. O presidente do 67 
CAU/PR JEFERSON NAVOLAR relatou que estava sendo implementado pelo CAU/PR o “Observatório 68 
Paraná Urbano”, que teia como objetivo incrementar a Fiscalização do CAU/PR com um maior 69 
envolvimento das entidades da sociedade civil. A presidente do CAU/RO RAÍSA TAVARES relatou que 70 
o coordenador e a assessora da CEF-CAU/BR iriam a Porto Velho/RO para participarem de capacitação 71 
com os coordenadores de curso do estado, reuniões com os conselheiros do CAU/RO e palestra que seria 72 
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ministrada pelo coordenador Geraldine Junior, com participação de professores, acadêmicos e arquitetos de 73 
Rondônia. O presidente do CAU/CE ODILO ALMEIDA relatou que estava sendo realizados no Ceará 74 
seminários de acolhimento a jovens arquitetos e seminários de Política Urbana e Meio Ambiente, 75 
programados para os próximos meses. Concluiu informando que foi celebrado um convenio com o 76 
SEBRAE que iria proporcionar cursos complementares os profissionais de Arquitetura e Urbanismo. O 77 
conselheiro federal ANDERSON AMARO relatou que os alunos do 4º ano de Arquitetura e Urbanismo da 78 
Faculdade da Amazônia Ocidental estavam promovendo o evento “Juntos Somos Mais Fortes – 79 
Profissionais de Eixo e Arco”, que aconteceria no dia 2 de junho, com ciclo de palestras nas áreas de 80 
Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. A arrecadação com os ingressos do evento seria destinada à 81 
reforma da Praça do Bairro Xavier Maia com mão de obra dos alunos e professores e os alimentos 82 
arrecadados seriam doados à uma creche. O objetivo do evento era unir as profissões e pregar respeito e 83 
companheirismo desde a sala de aula. O conselheiro federal FERNANDO COSTA relatou que foi 84 
informado pelo CONAR que a queixa registrada contra o anúncio “A melhor maneira de agir” foi levada a 85 
julgamento pelo Conselho de Ética do CONAR, tendo sido deliberada, por maioria de votos, a aplicação de 86 
advertência aos responsáveis pelo anúncio. O presidente do CAU/BR HAROLDO PINHEIRO relatou 87 
que no site do CAU/BR existia uma aba chamada de “Ache um arquiteto” com a relação de todos os 88 
arquitetos e urbanistas habilitados para o exercício profissional. A busca naquela ferramenta estava sendo 89 
aprimorada e as pesquisas poderiam ser feitas por meio da localização geográfica dos profissionais. Será 90 
feita uma automatização mais ampla, para transferir automaticamente os RRTs gerados pelos profissionais 91 
para o banco de dados da aba “Ache um arquiteto”. Disse que o CAU/BR realizará uma consulta aos 92 
arquitetos e urbanistas para que deem sugestões para a campanha do dia do arquiteto de 2017. 6. Ordem do 93 
dia: 6.1. Projeto de Deliberação Plenária que aprova Resolução ad referendum que suspende, pelo 94 
período que especifica, o encaminhamento ao CAU/BR das informações sobre execução dos planos 95 
de ação dos CAU/UF, previsto na Resolução CAU/BR nº 101, de 27 de março de 2015. (Origem: 96 
Presidência): O presidente HAROLDO PINHEIRO informou que houve, em abril, no Rio de Janeiro, um 97 
Encontro Nacional das Comissões de Finanças, com a participação da CPFI-CAU/BR, onde foi elaborado 98 
um documento com várias sugestões de aperfeiçoamento de processos. Ressaltou que essas sugestões são 99 
sempre muito bem-vindas. No evento foi indicado um grupo para vir à Brasília discutir com a CPFI acerca 100 
de alguns temas, dentre os quais a convergência da entrega dos relatórios de planejamento e contábil 101 
previstos na Resolução Nº101. Para que esta convergência seja possível, é necessário suspender a entrega 102 
dos primeiros dois relatórios, de forma que haja tempo das manifestações serem aprimoradas e 103 
implementadas. Prosseguiu pela leitura da Deliberação Plenária Ad Referendum e da Deliberação Plenária 104 
que a referenda. Em seguida, a matéria foi posta em votação, sendo aprovada pela unanimidade dos 105 
presentes. O coordenador-adjunto da CPFI, HEITOR MAIA, informou que há outros temas debatidos no 106 
encontro do Rio de Janeiro que estão sendo discutidos, como a utilização do superávit financeiro em 107 
despesas correntes, a flexibilização dos percentuais do planejamento, e os indicadores utilizados no 108 
planejamento. O presidente do CAU/ES, TITO CARVALHO, ressaltou que deve ser feita uma reflexão 109 
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sobre o mínimo regramento possível para o funcionamento de um Conselho, para que este se torne mais 110 
ágil. O presidente HAROLDO PINHEIRO afirmou que há limites mínimos para que o CAU cumpra suas 111 
funções básicas, mas que a gestão é livre para decidir a administração destes recursos. O conselheiro 112 
HEITOR MAIA salientou que a questão da flexibilização é fundamental, mas num primeiro momento 113 
para não afetar a unidade nacional do Conselho o que se pode fazer é flexibilizar na análise das prestações 114 
de contas. A DPABR 0021-01/2017 que referenda a Deliberação Plenária ad referendum nº 2/2017 foi 115 
aprovada com 25 votos a favor e 2 ausências. 6.2. Projeto de Deliberação Plenária que homologa a 116 
Primeira Reprogramação Extraordinária dos Planos de Ação e Orçamento do CAU/PB e do 117 
CAU/RR, referentes ao Exercício 2017, e dá outras providências. (Comissão de Planejamento e 118 
Finanças): O coordenador-adjunto da CPFI, HEITOR MAIA, informou que o CAU/RR solicitou 119 
Reprogramação em função da reforma de sua sede nova, e o CAU/PB realizou uma transposição interna de 120 
valores que é bastante simples. No CAU/PB, houve incremento de R$ 19 mil nas atividades do CSC, R$ 39 121 
mil em outras receitas e redução de R35 mil na previsão de receitas de exercícios anteriores. Todo o Plano 122 
de Ação original foi mantido, resultando num montante de R$1,524 milhão. Já o CAU/RR incluiu um 123 
acréscimo de R$11,7 mil, mantendo os demais valores do Plano de Ação, totalizando R$1,2 milhão. Em 124 
seguida, procedeu à leitura da Deliberação Plenária. A matéria foi posta em votação, sendo aprovada por 125 
unanimidade. A DPABR 0021-02/2017 foi aprovada com 24 votos a favor e 3 ausências. 6.3. Projeto de 126 
Deliberação Plenária que homologa a prestação de contas do CAU/PE, referente ao Exercício de 127 
2016, e dá outras providências. (Comissão de Planejamento e Finanças): O coordenador-adjunto da 128 
CPFI, HEITOR MAIA, informou que na Reunião Plenária anterior as contas haviam sido aprovadas, mas 129 
o CAU/PE realizou alguns registros contábeis dos quais a CPFI achou por bem solicitar mais informações. 130 
Agora que as dúvidas foram sanadas, vem trazer as contas para homologação. Dos pontos que necessitaram 131 
informações adicionais ficou a recomendação de que o CAU/PE não realize reembolsos de forma habitual, 132 
pois a prática deve ter caráter excepcional. Em seguida, procedeu com a leitura da Deliberação Plenária e a 133 
matéria foi posta em votação, sendo aprovada pela maioria dos presentes. A DPABR 0021-03/2017 foi 134 
aprovada com 20 votos a favor, 6 ausências e 1 abstenção. 6.4. Relatório Comissão Temporária de 135 
Harmonização do Exercício Profissional – CTHEP-CAU/BR, relativo às reuniões com a Comissão 136 
Temporária de Harmonização Interconselhos – CTHI-CONFEA, ocorridas em 2016. (Origem: 137 
Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional). O conselheiro GERALDINE 138 
JÚNIOR relatou as atividades da Comissão Temática de Harmonização Interconselhos CAU/CONFEA em 139 
2016. Informou que comissão foi constituída através de uma portaria do CAU/BR com o objetivo de propor 140 
entendimentos a serem adotados com o sistema CONFEA/CREA, e em especial, sobre os conflitos e da Lei 141 
12.378, que prevê a elaboração de resoluções conjuntas. Disse que um calendário foi aprovado em 142 
conjunto, quando a primeira reunião aconteceu em fevereiro do ano passado, no CONFEA, e uma intenção 143 
de sempre alternar uma reunião no CONFEA e outra no CAU/BR. Disse que havia interesse, tanto do 144 
CAU, quanto do sistema CONFEA/CREA, em avançar nas negociações, demostrada por aquela ação 145 
conjunta institucional com temas de interesse dos dois conselhos. Reuniões entre a Assessoria Parlamentar 146 
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Institucional do CAU/BR e do CONFEA organizaram para trabalhar junto aqueles temas. Vários temas 147 
divergentes foram identificados e alguns temas não havia convergência de interesses, como a Resolução 51. 148 
Ressaltou que o mais importante era a definir uma metodologia para as discussões do sombreamento das 149 
atribuições, devendo ser concedidas com base nas competências e habilidades adquiridas na formação 150 
acadêmica. Informou que as reuniões foram acontecendo regularmente e, em setembro do ano passado, o 151 
CONFEA começou a se ausentar, mesmo com o trabalho do CAU, reiteradamente, encaminhar ao sistema 152 
CONFEA/CREA, proposições de retomada do diálogo. Informou que ofícios foram encaminhados pelas 153 
deliberações da Comissão e depois pela presidência do CAU/BR, protocolados no CONFEA. Concluiu 154 
ressaltando a continuidade dos trabalhos e a importância do diálogo para o atendimento da legislação. 6.5. 155 
Leitura do Guia de recomendações éticas aos conselheiros do CAU/BR e CAU/UF. (Origem: 156 
Comissão de Ética e Disciplina).  Item retirado de pauta pelo Conselho Diretor. 7.  Pauta Especial 7.1. 157 
Apresentação sobre Rede Brasil Urbano e Redes Locais – Eventos Nacionais e Internacionais. 158 
(Origem: CAU/PE). O presidente ROBERTO MONTEZUMA procedeu à apresentação da Rede Brasil 159 
Urbano e Redes Locais – Eventos Nacionais e Internacionais. Agradeceu pela abertura daquela pauta, que, 160 
na verdade, mostrava a articulação que o CAU estava fazendo com a UN-HABITAT, em relação à nova 161 
agenda urbana, informando sobre as possíveis novas estratégias naquela direção. Disse que a UN-162 
HABITAT era uma agência especializada da ONU, dedicada à promoção de cidade social econômica 163 
ambientalmente sustentáveis, de maneira que todos os seus cidadãos disponham do habitat adequado. 164 
Informou que um manifesto da Rede Brasil Urbano estava ocorrendo, convocando à sociedade civil para se 165 
engajar no processo de transformação urbana, possibilitando o desenvolvimento urbano sustentável e 166 
garantindo uma qualidade de vida nas cidades para os próximos 20 anos, conforme recomenda a nova 167 
agenda urbana da ONU. Ressaltou que a cidade é um sistema único, não sendo simplesmente um 168 
amontoado de coisas, mas um sistema único com diferentes dimensões. As dimensões de ordem social, 169 
econômica, ambiental, urbanística e outras, integram os diferentes desafios estabelecidos pela ONU, que 170 
por sua vez demandam governança, planos e projetos. Falou que os planos e projetos são ferramentas 171 
potentes para o cidadão, no sentido de ponderá-lo para o monitoramento de metas no tempo e no espaço, 172 
com isso atingir uma nova visão de planejamentos urbano, sólido e transformador. Para a missão da Rede 173 
Brasil Urbano, o importante é unir forças, promover conexões, produzir conhecimentos em busca da 174 
implementação de ações que recupere a crença do país, como uma potência que assume o seu papel de 175 
liderança na construção da imensa aldeia global. Assim, a Rede Brasil Urbano, surge como um espaço 176 
privilegiado, democrático e inovador de compartilhamentos das experiências, ideias e realizações que 177 
venham a tornar realidade à cidade única, não mais genérica, que todos precisamos e merecemos. Não há 178 
caminhos, de fato, de transformação se não for construído com visões que articulam planos e projetos, que 179 
estabelecem legislações e com eles os financiamentos, ora das visões dos planos e projetos, ora 180 
financiamento da obra. Disse que não poderíamos acreditar que a obra mudaria por si só. A coragem 181 
transforma, e que a transformação não seria em quatro ano, mas em um plano de longo prazo, no mínimo 182 
15, 20, 25, 30 anos. Voltar a planejar é devolver a utopia as nossas mãos. Concluiu dizendo que aquela 183 
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reflexão de uma diagonal de quem já presenciou várias apresentações, onde cabe a todos construir uma 184 
diagonal no tempo e no espaço. 7.2. Informe sobre as propostas orçamentárias recomendadas pelos 185 
Colegiados de Governança do CSC e do Fundo de Apoio Financeiro para 2018. (Origem: Comissão 186 
de Planejamento e Finanças; Colegiado de Governança do CSC; Colegiado de Governança do Fundo 187 
de Apoio Financeiro aos CAU/UF): O coordenador adjunto da CPFI, HEITOR MAIA, explicou que a 188 
proposta do Fundo de Apoio é a de adicionar nos valores dos CAU Básicos o valor das passagens e diárias 189 
para participação de eventos do CAU/BR, de forma que eles serão reembolsados no momento da prestação 190 
de contas. Outra novidade é a utilização de 30% do superávit do fundo para custeio do próprio fundo, de 191 
forma a manter o valor atual, e 40% serão repassados aos CAU intermediários para realização de projetos. 192 
A regra de utilização ainda será elaborada pela CPFI. Passou a palavra ao Gerente Geral do CAU/BR, 193 
ANDREI CANDIOTA, que apresentou a proposta de orçamento para 2018 do Centro de Serviços 194 
Compartilhados. Iniciou informando que a proposta teve uma variação de 3,75% para 2018, abaixo do 195 
previsto para a inflação. Somando os serviços essenciais aos por adesão, o orçamento do CSC totalizará R$ 196 
16,6 milhões, sendo R$ 11,57 milhões para os serviços essenciais e R$5 milhões para os de adesão. 197 
Telefonia e TAQ serão calculados por uso, e não mais por orçamento como vinha sendo feito. O CAU/BR 198 
também foi retirado do cálculo. O presidente do CAU/CE ODILO ALMEIDA parabenizou a iniciativa de 199 
auxílio aos CAU intermediários pelo Fundo de Apoio, pois, enquanto alguns CAU Básicos possuem 200 
orçamento de R$1,2 milhão para atender, às vezes, cem arquitetos, o CAU/CE, por exemplo, tem R$1,4 201 
milhão para atender mais de dois mil. O presidente HAROLDO PINHEIRO informou que sempre houve 202 
a preocupação com a obsolescência dos sistemas, a necessidade de atualização, e que há um estudo em 203 
andamento para tratar dos softwares, que será apresentado futuramente ao colegiado do CSC, e 204 
posteriormente em uma Plenária Ampliada. 7.3. Apresentação de proposta para sistema de 205 
videoconferências do CAU. (Origem: Presidência do CAU/BR; Colegiado de Governança do CSC). O 206 
coordenador de TI WARLEY DE MORAES procedeu à apresentação de proposta para sistema de 207 
videoconferências do CAU. Informou que aquele projeto já tinha sido apresentado ao conselho do CSC, 208 

onde algumas adaptações e melhorias tinham sido feitas. Disse que desde 2011 existe a previsão 209 

de ter a solução de videoconferência, na Resolução de Nº 5, no Artigo 8º, trata sobre a questão da 210 

implantação da videoconferência, não somente no CAU/BR, mas como em todas as unidades. 211 

Ressaltou que antigamente a videoconferência era um processo muito caro, que vem diminuindo 212 

seus custos com o desenvolvimento da tecnologia. Apresentou uma solução que poderia ser 213 

híbrida, poderia utilizar tanto equipamentos como software, mobilidade aos usuários, ou seja, 214 

poderia colocar uma videoconferência por meio de celulares, de laptops ou simplesmente em uma 215 

sala que fosse projetada para aquilo. Não se ficaria amarado a uma sala física. A vantagem de uma 216 

videoconferência é a tomada de decisão com mais qualidade e rapidez, reduzindo o deslocamento 217 

para reuniões, aproximar as pessoas responsáveis, proporcionando maior qualidade de vida para as 218 

pessoas, afirmando que os custos seriam bem menores. Disse que os equipamentos que a estavam 219 
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sendo propostos eram equipamentos que já faziam cancelamento de ruídos externos, não tendo a 220 

necessidade de gastos com salas especiais. Disse que na aquisição, o bem deve ser contabilizado 221 

como ativo da empresa, despesa de capital, sofrendo uma depreciação, conforme regras padrões. 222 

A locação é contabilizada como uma despesa corrente mensal. Nos valores mensais da locação 223 

estão inclusos os custos de suporte e reposição e, além disso, há sempre um custo financeiro, por 224 

causa da necessidade de aquisição imediata de um bem por parte do fornecedor, recebendo por 225 

este bem ao longo do contrato. Na locação, ao final do contrato ou mesmo durante a vigência dele, 226 

pode ser negociado a substituição de um bem por um mais moderno, coisa que não vai acontecer 227 

na aquisição. Se adquirirmos um equipamento aquele equipamento vai ficar até a reserva dele. 228 

Ressaltou que na maioria das vezes o custo mensal de um contrato de locação já fica abaixo do 229 

retorno financeiro, com a diminuição dos custos de viagem e agilidade na tomada de decisão. Já 230 

no caso de aquisição a recuperação daquele investimento vai ocorrer a médio ou longo prazo, 231 

dependendo de quanto será investido em equipamentos. Apresentou uma proposta para a aquisição 232 

de equipamentos para salas grandes, o custo de um equipamento seria 21 mil reais, referente a 233 

uma câmera, uma TV 42 polegadas e rack especial. Para salas médias uma câmera, TV 42 234 

polegadas, rack especial e também microfones. Para uma sala seria uma câmera, que acompanha o 235 

microfone embutido, mas não teria TV. Concluiu dizendo que a ideia seria que o CAU/BR, por 236 

meio do CSC, adquirisse as oito salas virtuais, de cada ente do CSC, decidindo pela adesão da 237 

locação dos equipamentos, ou até mesmo da compra, se for o caso, dependendo da necessidade e 238 

da disponibilidade orçamentária de cada um. O presidente ODILO ALMEIDA FILHO 239 

acrescentou, como efeito comparativo, que se cada CAU mandasse um funcionário para a reunião 240 

mensal em Brasília, por exemplo, o custo iria variar de três mil e quinhentos a cinco mil reais, por 241 

funcionário, dependendo da quantidade de diárias e do preço da passagem. O presidente 242 

HAROLDO PINHEIRO disse que o Regimento Geral determinava a obrigatoriedade das 243 

reuniões presenciais, mas para os CAU/UF aquela situação poderia ser de grande valia. 7.4. 244 

Comunicado sobre o Gespública. (Origem: Presidência do CAU/BR; Comissão de Organização e 245 
Administração / Grupo Gespública): O presidente HAROLDO PINHEIRO disse que a 246 

Coordenação Nacional da Gespública e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão têm 247 

sido parceiros extremamente importantes para o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo grupo 248 

do Gespública no CAU, sob a coordenação da COA-CAU/BR. Convidou o consultor Esaú 249 

Mendes Sirqueira para assistir aqui uma breve explanação sobre o estágio atual do Programa 250 

Gespública no CAU. A conselheira GISLAINE SAIBRO informou que foram criados cinco 251 

grupos de trabalho: comunicação e mobilização; normativos; indicadores; pesquisa institucional; e 252 

gestão de projetos. Sobre pesquisa institucional, entendia como uma forma de elaborar 253 



 

 
8 

ferramentas para análise e percepção dos grupos que envolvem todo o CAU, na verdade, 254 

funcionários, Arquitetos e a sociedade. O presidente HAROLDO PINHEIRO procedeu com a 255 

assinatura da adesão do CAU/PA, representado pelo presidente Adolfo Maia. O consultor ESAÚ 256 

MENDES SIRQUEIRA disse que era um prazer estar novamente no CAU/BR e que considerava 257 

o CAU, como um todo, sua casa, pois estavam todos em busca da melhoria da gestão do CAU/BR, 258 

dos CAU/UF. Ressaltou a importância e relevância daquela parceria para ambos os lados, 259 

esperando que outras unidades, em outros estados, também viessem fazer parte dos comitês 260 

gestores nos estados para a melhoria da gestão, melhoria dos serviços públicos. Concluiu dizendo 261 

que era complicado falar em excelência, vendo o caos que enfrentamos a cada dia dentro dos 262 

serviços que são prestados. Parabenizou ao CAU do Pará por aderir ao Gespública. 8. 263 
Encerramento; Às dezoito horas e cinquenta minutos do dia vinte e seis de maio de dois mil e dezessete, o 264 
presidente HAROLDO PINHEIRO informou que a pauta foi parcialmente cumprida. Disse que 265 

conseguiram promover uma discussão com profundidade resolver o que puderam resolver naquela 266 

reunião. Ressaltou que foi extremamente positivo, muito digno do registro de agradecimento e de 267 

homenagem aos colegas Presidentes e Conselheiros lá presentes e naturalmente aos funcionários 268 

também que deram suporte ao trabalho. Agradeceu e desejou um bom retorno para as suas 269 

residências. 270 
 

 

 

 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 

Presidente do CAU/BR 

 

 

 

 

Daniela Demartini Fernandes 

Secretária Geral da Mesa do CAU/BR 
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22ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA DO CAU/BR  
 

Folha de Votação 

UF Conselheiro Votação 
Sim Não Abst. 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 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 Fábio Torres Galisa de Andrade    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 Ana Cristina Lima Barreiros da Silva     X 
RR Luiz Afonso Maciel de Melo X    
RS Gislaine Vargas Saibro X    
SC Ronaldo de Lima  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: 
 
Reunião Plenária Nº 0022/2017                                                                       Data: 18/08/2017 
 
Matéria em votação: Aprovação da ata da 21ª Reunião Plenária Ampliada. 
 
Resultado da votação:  Sim (19)    Não (0)    Abstenções (02)   Ausências (06)   Total (27)  
 
Ocorrências:  

 
Secretário da Reunião:                                       Presidente da Reunião:  

 


