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ATA DA 19ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA AMPLIADA, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016. 

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

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, no CNTC – Confederação Nacional dos 2 

Trabalhadores do Comércio - Endereço: Av. W5 - SGAS, Quadra 902, Bloco C – Brasília/DF. Sob a 3 

Presidência Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz, os Conselheiros: Clênio Plauto de Souza Farias, Heitor 4 

Antônio Maia da Silva Dores, Claudemir José Andrade, José Alberto Tostes, Hugo Seguchi, Napoleão 5 

Ferreira da Silva Neto, Anderson Fioreti de Menezes, Maria Eliana Jubé Ribeiro, Maria Laís da Cunha 6 

Pereira, Maria Elisa Baptista, Celso Costa, Luciano Narezi de Brito, Wellington de Souza Veloso, Hélio 7 

Cavalcanti da Costa Lima, Fernando Diniz Moreira, Sanderland Coelho Ribeiro, Manoel de Oliveira Filho, 8 

Luiz Fernando Janot, Josenita Araújo da Costa Dantas, Roseana de Almeida Vasconcelos, Luiz Afonso 9 

Maciel de Melo, Gislaine Vargas Saibro, Ronaldo Lima, Marcelo Augusto Costa Maciel, Renato Luiz 10 

Martins Nunes, Luís Hildebrando Ferreira Paz e José Roberto Geraldine Júnior; a representante do 11 

CEAU-CAU/BR: Andrea Lucia Vilella Arruda, Presidentes e representantes dos CAU/UF: Edfa 12 

Viviane F. Xavier da Rocha, Laís Medeiros (Vice-Presidente CAU/AC), Tânia Maria Marinho de Gusmão, 13 

Eumenides de Almeida Mascarenhas, Jaime Kuck, Tony Malheiros, Marco Antônio Romanelli, Arnaldo 14 

Mascarenhas Braga, Hermes Fonseca Neto, Wilson Fernando Vargas de Andrade, Vera Maria Naves de 15 

Araújo, Adolfo Maia, João Cristiano Rebouças Rolim, Jeferson Dantas Navolar, Roberto Montezuma 16 

Carneiro da Cunha, Emanuel Rodrigues Castelo Branco, Patrícia Silva Luz de Macedo, Raísa Tavares 17 

Thomaz, Pedro Hees, Joaquim Eduardo Vidal Haas, Luiz Alberto Souza, Ana Maria de Souza Martins 18 

Farias, Gilberto Silva Domingues Belleza e Giovanni Assis. Convidados: Roberto Simon – Ouvidor Geral 19 

do CAU/BR. Secretária Geral da Mesa: Daniela Demartini Fernandes. 1. Abertura: o presidente 20 

HAROLDO PINHEIRO agradeceu a presença de todos e verificou o quórum.  2. Execução do Hino 21 

Nacional Brasileiro. O presidente HAROLDO PINHEIRO solicitou que o presidente Alberto Faria 22 

fizesse a sua saudação. 3. Leitura da Pauta: o presidente HAROLDO PINHEIRO realizou a leitura da 23 

pauta, sugeriu algumas modificações na ordem de desenvolvimento dos trabalhos e perguntou se havia 24 

alguma dúvida, sugestão ou informação complementar a ser feita. Anunciou a concordância do plenário na 25 

proposta apresentada. 4. Aprovação da Ata da 18ª Reunião Plenária Ordinária Ampliada : o presidente 26 

HAROLDO PINHEIRO perguntou se havia alguma contribuição para que aquela ata refletisse o 27 

acontecido na referida reunião. Colocou o tema em regime de votação e anunciou a aprovação do 28 

documento com 22 votos a favor e 4 abstenções. 4. Ata da 18ª Reunião Plenária Ampliada. 5. 29 

Comunicações.  A conselheira GISLAINE SAIBRO relatou sobre o evento em que o CAU/BR recebeu a 30 

primeira certificação do Ministério do Planejamento, referente ao programa Gespública. Informou sobre a 31 

importância do programa e da adesão ao Gespública pelos CAU/UF. A conselheira MARIA ELISA 32 

informou que não esteve presente no evento na Câmara dos Deputados, na oportunidade da sessão solene 33 

do Dia do Arquiteto, como forma de protesto pelos acontecimentos políticos atuais no país. O conselheiro 34 

CELSO COSTA ressaltou a importância da aproximação do CAU ao Congresso Nacional, especialmente 35 
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ao evento ocorrido naquele dia. 5. 1. Relato sobre atual estágio dos preparativos para o 27º Congresso 36 

Mundial de Arquitetos – UIA.RIO.2020. (Origem: Presidência e CEAU). O presidente do IAB 37 

SÉRGIO MAGALHÃES procedeu à apresentação sobre os preparativos para o 27º Congresso Mundial de 38 

Arquitetos – UIA.RIO.2020 – Tema: “Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 21”, explicitando o 39 

cronograma de eventos e as ações que devem ser tomadas pelo IAB e instituições envolvidas no projeto. 40 

Mostrou a marca do evento, explicando a razão de sua forma. Solicitou o envolvimento de todos os 41 

CAU/UF na preparação daquele evento, direcionando suas ações como preparação para um conteúdo 42 

focado no tema do congresso. Extrapauta: Apresentação da Comissão Temporária de Auditoria da 43 

Lei de Acesso à Informação. O coordenador-ajunto da comissão EMERSON FRAGA A descreveu as 44 

cinco etapas do plano, sendo que a primeira etapa seria o mapeamento administrativo sobre o que os 45 

CAU/UF deveriam fazer, por meio de  uma tabela de conteúdos obrigatórios que a Lei de Acesso à 46 

Informação exige dos conselhos, a segunda etapa seria a elaboração do ato normativo regulamentador, uma 47 

portaria compatível tanto com os sistemas do CAU, quanto com  um entendimento jurídico único, a terceira 48 

etapa seria a implementação em si do Portal da Transparência, a  quarta etapa seria realizada em conjunto 49 

com a terceira, sendo a implementação do sistema eletrônico de informações ao cidadão, e a  5ª etapa seria  50 

a auditoria interna específica no CAU/BR e nos CAU/UF. Informou que todos os cronogramas de prazo 51 

para implementação do Portal da Transparência nos CAU/UF já estavam superados, e os que não estavam 52 

publicados estariam em atraso no cronograma. Ressaltou que o cronograma havia sido homologado pelo 53 

TCU, por meio de um acordão. Esclareceu que os CAU/UF que não publicassem o Portal ou que não 54 

editassem o ato normativo adequado estariam,  no relatório preliminar, negativados em cem por cento dos 55 

tópicos, pois a auditoria não se tornaria possível. Ressaltou que a Lei de acesso à Informação não 56 

responsabiliza o CNPJ, mas sim o CPF do presidente da autarquia.   6. Ordem do dia. 6.1.Projeto de 57 

Deliberação Plenária que aprova nova Resolução sobre a inclusão no CSC dos serviços sob adesão e 58 

sistema de controle e cobrança de dívida ativa (CPFi - Proposta do CG-CSC): O conselheiro 59 

ANDERSON FIORETI convidou o gerente financeiro RENATO MELO para apresentar a matéria. O 60 

gerente financeiro explicou que alguns CAU/UF estavam tendendo a contratar soluções de TI por conta 61 

própria, o que poderia gerar uma dificuldade futura de integração nacional. Outro fator notável foi um 62 

decreto que estabelece algumas exigências do Ministério do Planejamento aos órgãos públicos para 63 

utilização de sistemas informatizados em seus processos administrativos. Foi feito um encontro no 64 

CAU/RS para tratar do assunto e definir requisitos. Chegou-se à proposta de adesão, para que apenas os 65 

CAU/UF interessados contribuam com os sistemas. Os CAU/UF sem orçamento no momento não serão 66 

onerados. À medida que mais participantes aderissem, se traria os sistemas para o CSC. Explicou que 67 

existe ainda uma solução de inscrição em dívida ativa, que também será de adesão opcional, que 68 

inicialmente será custeado integralmente pelo CAU/SP. Apresentou o custo de R$ 3.574.000,00 das 69 

plataformas opcionais, que serão custeadas 47% pelo CAU/SP, 35% pelo CAU/BR e 18% pelo CAU/RS. O 70 

custo do CSC 2017 ficou em R$ 10 milhões para os serviços essenciais e R$5 milhões para os serviços de 71 

adesão. Em seguida fez a leitura das inserções dos novos serviços e os pontos alterados pela nova 72 
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Resolução. A presidente do CAU/RN PATRICIA LUZ ressaltou a importância de se investir no SICCAU, 73 

que é o sistema base de atividade do Conselho, antes de se aderir a outros sistemas. O conselheiro 74 

ANDERSON FIORETI afirmou que a melhoria do SICCAU é pauta constante do colegiado do CSC. O 75 

presidente HAROLDO PINHEIRO afirmou que a intenção da Resolução é evitar o distanciamento 76 

definitivo entre os CAU/UF com maior arrecadação dos menores, sem impedir a evolução dos que tem 77 

mais condições, para que não se chegue ao ponto em que os sistemas não se comuniquem. Em seguida, 78 

fizeram a leitura da Deliberação Plenária. Posta a matéria em votação, foi aprovada pela unanimidade dos 79 

votos. O presidente sugeriu uma alteração na ordem da pauta, sem manifestações contrárias. 6.2.Projeto de 80 

Deliberação Plenária que homologa a prestação de contas do CAU/MA referente a 2015 (CPFi): o 81 

coordenador da CPFI, ANDERSON FIORETI, fez um breve histórico do processo de prestação de contas 82 

do CAU/MA, o qual havia se omitido de prestar contas no período regimental, e depois da deliberação pela 83 

irregularidade pelo Plenário do CAU/BR foi instaurada uma Comissão de Inquérito, a qual determinou um 84 

plano de recuperação do CAU/MA em conjunto com o CAU/BR, para a reabertura das contas 2015, acerto 85 

das contas de 2016 e elaboração do Plano de Ação 2017. Convidou o Auditor Chefe do CAU/BR, 86 

HELDER BAPTISTA, para apresentar os principais pontos analisados pela auditoria e a situação das 87 

contas 2015 antes e depois do ajuste. O Auditor Chefe explicou que devido à omissão do CAU/MA em 88 

enviar a demonstração de execução do Plano de Ação 2015, a Assessoria de Planejamento do CAU/BR 89 

restou impedida de emitir parecer acerca do tema. Em relação às deliberações das instâncias necessárias, 90 

estas já haviam sido emitidas pós ajustes. Afirmou que os ajustes realizados não prejudicam o parecer da 91 

auditoria externa, e que com os ajustes, o parecer da Auditoria Interna, que formava opinião para o 92 

sobrestamento das contas, mudaria para aprovação com ressalvas. No mesmo sentido foi a opinião da 93 

Comissão de Planejamento e Finanças. Em seguida, fizeram a leitura da Deliberação Plenária, a qual 94 

aprova com ressalvas as contas do exercício 2015 do CAU/MA. O presidente do CAU/MA, HERMES DA 95 

FONSECA, agradeceu ao CAU/BR e à Comissão de Planejamento e Finanças pelo fornecimento de todo o 96 

suporte necessário para a regularização das contas do Conselho. Explicou que a alta com gastos com 97 

funcionários em 2015 se deu porque chamaram os concursados enquanto ainda haviam funcionários 98 

temporários. Em seguida, a matéria foi posta em votação, sendo aprovada com 22 votos a favor e abstenção 99 

do Pará. 6.3.Projeto de Deliberação Plenária sobre a Resolução que aprova a 1ª Reprogramação do 100 

Plano de Ação e Orçamento 2016 – CAU/MA (CPFi): O coordenador ANDERSON FIORETI iniciou a 101 

apresentação lembrando que a Reprogramação do CAU/MA faz parte do plano de recuperação proposto 102 

pelo CAU/BR para a regularização das finanças do estado. Apresentou o mapa e os objetivos estratégicos 103 

propostos para 2016. Relatou que foram retiradas as previsões de patrocínios. O plano de Ação do 104 

CAU/MA contempla um projeto e seis atividades, em um orçamento de R$ 920 mil, o que significa uma 105 

redução de 10% em relação à programação para 2016. Em seguida, realizou a leitura da Deliberação 106 

Plenária. Posta a matéria em votação, foi aprovada pela unanimidade dos presentes. 6.4.Projeto de 107 

Deliberação Plenária que aprova os Planos de Ação e Orçamento dos CAU/UF referente ao Exercício 108 

de 2017 (CPFi): O coordenador da CPFi, ANDERSON FIORETI, apresentou os mapas estratégicos, 109 
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premissas e objetivos, destinação estratégica dos recursos, distribuição de arquitetos por UF, CAU/UF 110 

contemplados pelo Fundo de Apoio – os CAU Básicos, que para 2017 terão orçamento de R$ 1 milhão e 39 111 

mil reais, contribuições para o Centro de Serviços Compartilhados, totalizando um orçamento de R$ 237 112 

milhões, sendo R$ 180 milhões dos CAU/UF, e R$ 57 milhões do CAU/BR, distribuídos em 244 projetos e 113 

349 atividades. Comparativamente a 2016, houve um crescimento de 5%. Apresentou os orçamentos por 114 

região. Em seguida, fez a leitura da Deliberação Plenária. O conselheiro HEITOR MAIA ressaltou que 115 

uma das tarefas que se propôs a realizar na comissão de finanças, e que ainda não se concretizou, é iniciar 116 

uma análise qualitativa dos números, pois nos planos de ação estão perfeitos, mas ainda não puderam ser 117 

avaliados. Afirmou, como exemplo, que analisou os números relacionados a assistência técnica e constatou 118 

que apenas sete dos CAU/UF têm ações concretas de utilização destes recursos em projetos de assistência 119 

técnica. Os demais utilizam a verba em seminários. Pediu uma reflexão sobre o assunto. O presidente 120 

HAROLDO PINHEIRO relatou que após o Habitat III, em uma reunião com presidentes dos CAU/UF, 121 

foi comentado que 2% para cada estado é pouco, mas a nível nacional é um valor considerável. Houve a 122 

conversa no sentido de se realizar uma ação nacional, coordenada por cada CAU/UF, envolvendo 123 

assistência técnica, residência técnica nas prefeituras, um trabalho articulado no Brasil inteiro. Sem 124 

seguida, colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Extrapauta: 125 

Assinatura do convênio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo com a empresa Graphisoft. O 126 

presidente HAROLDO PINHEIRO informou que foram realizadas reuniões para buscar a redução dos 127 

custos dos softwares utilizados em Arquitetura e Urbanismo, um deles o BIM. Disse que foi uma discussão 128 

bastante longa capitaneada pelos colegas de São Paulo, pela ouvidoria, depois chegou ao gabinete do 129 

CAU/BR e reuniões com a presença dos colegas Hugo Seguchi e Sanderland. Ressaltou a manifestação do 130 

deputado Júlio Lopes, que insiste e vai na direção de incluir o sistema BIM como obrigatório para as obras 131 

públicas, como aconteceu em alguns países, particularmente a Inglaterra. Disse que o CAU/BR estava 132 

acompanhado o processo em função do convênio com o RIBA. Ressaltou que o CAU precisava antecipar e 133 

buscar facilitar o acesso dos colegas arquitetos aos softwares legalizados e com assistência técnica 134 

adequada por parte do fabricante, colocando a Arquitetura e Urbanismo do Brasil em condição de 135 

acompanhar as evoluções e mudanças na legislação e em pé de igualdade com outros países. Disse que 136 

estavam com a negociação muito adiantada com duas empresas, a Graphisoft, cujo diretor está aqui 137 

presente, e a Autodesk. Complementou dizendo que teria uma terceira, que já manifestou interesse e quer 138 

avançar também, mas as duas são as que estão mais avançadas. A Graphisoft foi a primeira a se determinar, 139 

trazer proposta com a possibilidade de redução de custo dos softwares  para os arquitetos recém-formados 140 

até cinco anos, de 40% sobre o valor de mercado praticado pela Graphisoft, e 35% para os arquitetos a 141 

partir de cinco anos de formados, sendo uma redução de custos substancial. O ouvidor do CAU/BR, 142 

ROBERTO SIMON, disse que foi conquistado um grande passo hoje, tornando possível para os 143 

escritórios pequenos, muitas vezes um ou dois, individual mesmo, competir em nível de igualdade com os 144 

escritórios grandes, de grande volume, seja em concursos, etc., ou mesmo licitações de forma legal, sem ter 145 

medo de ser fiscalizado, de buscarem licenças ou notas fiscais.  O presidente GILBERTO BELEZA disse 146 



 

 

5

que aquele era um importante início de um processo que o papel do CAU, sendo fundamental no sentido de 147 

levar aos profissionais a possibilidade de aprimorar seus trabalhos com um custo menor.7. Encerramento; 148 

O presidente HAROLDO PINHEIRO agradeceu a todos vocês e desejou bom retorno para as suas 149 

residências, se disponibilizando sempre aos colegas presidentes e conselheiros federais. Encerrou a reunião 150 

às dezoito horas e trinta e cinco minutos. 151 

 

 

 

 

 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 

Presidente do CAU/BR 

 

 

 

 

Daniela Demartini Fernandes 

Secretária Geral da Mesa do CAU/BR 
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20ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA DO CAU/BR  
 

Folha de Votação 

UF Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abst. Ausência 
AC Anderson Amaro Lopes de Almeida   X  

AL Heitor Antônio Maia da Silva Dores X    

AM Claudemir José Andrade X    

AP Oscarito Antunes do Nascimento 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 Antônio 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 Wellington Carvalho Camarço X    

PR Manoel de Oliveira Filho X    

RJ Pedro da Luz Moreira 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 Ronaldo 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 0020/2017                                                                       Data: 17/02/2017 

 
Matéria em votação: Aprovação da ata da 19ª Reunião Plenária Ampliada. 

 

Resultado da votação:  Sim (22)    Não (0)    Abstenções (03)   Ausências (02)   Total (27)  
 

Ocorrências:  

 

Secretário da Reunião:                                       Presidente da Reunião:  

  

 

 


