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ATA DA 62ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 19 e 20 DE JANEIRO DE 2017. 

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniu-se o Plenário do 1 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, no Hotel Cullinan – SHN Q-4, Bloco E, 2 

Asa Norte – Brasília/DF, sob a presidência de Haroldo Pinheiro, os conselheiros: Clênio Plauto de 3 

Souza Farias, Heitor Antônio Maia da Silva Dores, Claudemir José Andrade, Oscarito Antunes do 4 

Nascimento, Hugo Seguchi, Napoleão Ferreira da Silva Neto, Anderson Fioreti de Menezes, Maria 5 

Eliana Jubé Ribeiro, Maria Laís da Cunha Pereira, José Antônio Assis de Godoy, Celso Costa, Ana de 6 

Cassia Abdalla, Hélio Cavalcanti da Costa Lima, Fernando Diniz Moreira, Sanderland Coelho Ribeiro, 7 

Wellington de Souza Veloso, Hélio Cavalcanti da Costa Lima, Fernando Diniz Moreira, Sanderland 8 

Coelho Ribeiro, Manoel de Oliveira Filho, Luiz Fernando Donadio Janot, Fernando José Medeiros 9 

Costa, Roseana de Almeida Vasconcelos, Luiz Afonso Maciel de Melo, Gislaine Vargas Saibro, 10 

Ricardo Fonseca, Marcelo Augusto Costa Maciel, Renato Luiz Martins Nunes, Luís Hildebrando 11 

Ferreira Paz e José Roberto Geraldine Júnior, o ouvidor geral Roberto Simon, a secretária executiva 12 

do CEAU-CAU/BR, Andréa Lúcia Vilella Arruda, e Secretária Geral da Mesa - Daniela Demartini 13 

Fernandes. 1. Abertura: O presidente HAROLDO PINHEIRO, às nove horas e vinte minutos do dia 14 

dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, iniciou a 62ª Plenária Ordinária do CAU/BR. 15 

2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: O presidente HAROLDO PINHEIRO pediu que todos, de 16 

pé, ouvissem a execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Verificação da pauta: O presidente 17 

HAROLDO PINHEIRO leu a pauta e fez os ajustes necessários aprovando a nova ordem do dia. 4. 18 

Aprovação da Ata da 61ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR: Aprovada a ata da 61ª Plenária 19 

Ordinária com 20 votos a favor, 02 ausência e 5 abstenções. 5 – Comunicações: O presidente 20 

HAROLDO PINHEIRO abriu a fala para as comunicações das comissões do CAU/BR. 5.1. CEAU. A 21 

representante do CEAU ANDREA ARRUDA informou que seu mandato como secretária executiva 22 

estava chegando ao fim e agradeceu aos colegas, comunicou que na próxima reunião será escolhido o 23 

novo representante do colegiado. 5.2. Ouvidoria. O ouvidor-geral ROBERTO SIMON comunicou que 24 

as mudanças realizadas no portal da ouvidoria proporcionaram maior integração com as ouvidorias dos 25 

CAU/UF. Relatou que 29% dos atendimentos da ouvidoria estão sendo realizados por meio do chat 26 

online, aumentando a velocidade de resposta e diminuindo gastos. Informou que dezoito CAU/UF 27 

implementaram atendimentos via chat online. Comunicou que a pesquisa de satisfação indicou que 28 

grande parte das pessoas que entraram em contato com a ouvidoria do CAU/BR se mostraram satisfeitas 29 

com o atendimento recebido. 5.3. Comissões do CAU/BR: CEN. O conselheiro LUIZ AFONSO 30 

relatou que a CEN-CAU/BR se reuniu extraordinariamente para fechar o Termo de Referência para 31 

contratação de auditoria e da empresa que realizará a eleição em 2017. CPP. O conselheiro 32 

WELLINGTON VELOSO relatou que a comissão está buscando aumentar as áreas de atuação dos 33 

arquitetos e urbanistas por meio de processos de empreendedorismo e de novas tecnologias. Disse que, 34 
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em seminário realizado pela comissão, foi discutida a criação do RRT Social, demanda que será 35 

formalizada pela CEP-CAU/BR na proposta de revisão da Resolução 91. CPUA. A conselheira LANA 36 

JUBÉ relatou que no ano de 2016 a CPUA-CAU/BR emitiu 31 pareceres técnicos. Disse que era 37 

importante que a CPUA-CAU/BR trabalhasse de forma alinhada a assessoria parlamentar do CAU/BR. 38 

Concluiu dizendo que a comissão realizou três  seminários ao longo de 2016, gerando documentos como 39 

o “Pacto pela qualidade das cidades”, que foi encaminhado a todas as prefeituras. CRI. O conselheiro 40 

FERNANDO DINIZ relatou que foi realizada videoconferência para decidir o local onde acontecerá o 41 

workshop Regional/Urban Design Assistance Team - Equipe de Assistência ao Projeto Urbano/Regional 42 

(R/UDAT) do American Institute of Architects - Instituto Americano de Arquitetos (AIA). Informou que 43 

a CRI-CAU/BR discutiu sobre projeto de acreditação com o National Architectural Accrediting Board 44 

(NAAB) e o Royal Institute of British Archtects (RIBA). Falou que o secretário de comércio exterior 45 

convidou a comissão para participar de evento sobre comércio e serviços no exterior. Disse que a 46 

comissão tratou com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) sobre marcos regulatórios e concluiu 47 

ressaltando que foi dada continuidade ao projeto de capacitação dos escritórios dos países do Mercosul e 48 

Guiana Francesa. CED. O conselheiro NAPOLEÃO FERREIRA relatou que o conselheiro Renato 49 

Nunes participou de evento em Joinville/SC, no dia 7 de dezembro de 2016, que tratou sobre o Código 50 

de Ética e suas implicações. Informou que na última reunião de comissão foram distribuídos dois 51 

processos ético-disciplinares e que três coordenadores de CED-CAU/UF participaram como 52 

convidados. Concluiu dizendo que estava bem avançada a implantação da emissão de Declaração 53 

Negativa de Antecedentes Disciplinares, pelo SICCAU profissional. CEF. O conselheiro 54 

GERALDINE JÚNIOR relatou que estava em evolução o programa de acreditação de cursos, e que em 55 

breve o manual deve ser apresentado. Disse que a comissão estava em constante diálogo com as 56 

comissões de ensino estaduais, devido a expansão da oferta de cursos na modalidade EAD. CEP. O 57 

conselheiro HUGO SEGUCHI relatou que a CEP-CAU/BR estava em fase final de revisão da 58 

resolução sobre RRT e resolução de Registro de Pessoa Física. Informou que a meta da CEP-CAU/BR 59 

para 2017 era fazer um aprofundamento sobre Direitos Autorais e rever o Manual de Fiscalização. 60 

CPFI.  O conselheiro ANDERSON FIORETI relatou que a CPFI-CAU/BR tratou de assuntos 61 

importantes durante o ano de 2016, como a Tomada de Contas Especial do CAU/DF e o Plano de 62 

Recuperação do CAU/MA. Informou que o controle de execução orçamentária para o ano de 2017 deve 63 

ser observado com bastante rigidez para que não haja problemas futuros. COA.  A conselheira 64 

GISLAINE SAIBRO relatou que na primeira reunião do ano de 2017 a COA-CAU/BR deve priorizar o 65 

monitoramento institucional dos CAU/UF. Comentou que os conselhos estaduais estão se adequando, 66 

juntamente com a realização monitoramento institucional. Informou que a Resolução das Carteiras deve 67 

ser finalizada em breve e que o Manual do Conselheiro estava sendo desenvolvido, para que na próxima 68 

gestão já pudesse ser implementado. Disse que o Código de Conduta do Empregado do CAU estava em 69 
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fase de elaboração. Concluiu informando que a fase de entrega de contribuições para o Regimento Geral 70 

do CAU estava em fase final. 5.4. da Presidência. O presidente HAROLDO PINHEIRO comentou 71 

que na primeira gestão do conselho o foco principal era a implantação do conselho em todo o Brasil, e 72 

que o trabalho do CSC foi fundamental para o funcionamento adequado do CAU. Relatou que na sua 73 

segunda gestão diante o CAU/BR, o foco dos trabalhos foram para assuntos internos, ressaltando a 74 

importância da implantação do Gespública, que naquele momento estava entrando na segunda fase. 75 

Comentou sobre a implantação do PCCR no CAU/BR, visando focar não somente no mérito individual 76 

dos funcionários, mas também o mérito coletivo, alinhamento às ideais do Gespública. Concluiu 77 

informando sobre detalhes do processo de andamento da construção da nova sede do CAU/BR. 6. 78 

Ordem do dia: 6.1. Procedimentos para eleição de membros e coordenadores das comissões e vice-79 

presidentes do CAU/BR. O presidente HAROLDO PINHEIRO relembrou da necessidade de eleição 80 

anual dos membros das comissões ordinárias, especiais e vice-presidentes. Solicitou que os conselheiros 81 

candidatos fizessem suas inscrições nas respectivas vagas. 6.2. Composição das comissões Ordinárias 82 

e Especiais 2017: 6.2.1. Inscrições: 6.2.1.a. Comissões Ordinárias: O presidente HAROLDO 83 

PINHEIRO informou que todas as Comissões Ordinárias propuseram suas formações do ano anterior, 84 

não necessitando de votação, somente de homologação. 6.2.1.b. Comissões Especiais: O presidente 85 

HAROLDO PINHEIRO informou que, das Comissões Especiais, apenas na CPP-CAU/BR houve 86 

proposta de modificação no seu quadro de conselheiros, apresentando 06 (seis) conselheiros candidatos 87 

para 05 (vagas) existentes na comissão: Sanderland Coelho Ribeiro, Wellington de Souza Veloso, 88 

Heitor Antônio Maia das Dores, Roseana de Almeida Vasconcelos, Manoel de Oliveira Filho e Hélio 89 

Cavalcanti da Costa Lima. 6.2.2. Votação (casos em que houver mais de cinco conselheiros inscritos 90 

para uma mesma comissão e/ou mais de seis conselheiros para a CED e CEF). Após a votação, o 91 

presidente HAROLDO PINHEIRO solicitou que o plenário votasse a composição da CPP-CAU/BR 92 

para o ano de 2017. Anunciou o número de votos de cada candidato: Sanderland Coelho Ribeiro (25 93 

votos a favor), Wellington de Souza Veloso (26 votos a favor), Heitor Antônio Maia das Dores (23 94 

votos a favor), Roseana de Almeida Vasconcelos (25 votos a favor), Manoel de Oliveira Filho (21 votos 95 

a favor) e Hélio Cavalcanti da Costa Lima (10 votos a favor). Após a votação, anunciou a composição, 96 

para o ano de 2017, da Comissão de Política Profissional (CPP-CAU/BR) com os conselheiros: 97 

Sanderland Coelho, Wellington Veloso, Heitor Maia, Roseana de Almeida e Manoel de Oliveira. Deu 98 

continuidade no processo de votação das comissões ordinárias e especiais, solicitando que fosse votada 99 

a recondução dos membros das Comissões Ordinárias, que foi aprovada com 26 votos a favor, 0 100 

contrário, 1 ausência e 0 abstenção. Posteriormente, solicitou a recondução dos membros das Comissões 101 

Especiais, CPUA-CAU/BR e CRI-CAU/BR, foi aprovada com 26 votos a favor, 0 contrário, 1 ausência 102 

e 0 abstenções. 6.2.3. Indicações e confirmações dos Coordenadores e Coordenadores Adjuntos. O 103 

presidente HAROLDO PINHEIRO informou que as comissões ordinárias e especiais indicaram seus 104 
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coordenadores e coordenadores-adjuntos para que o plenário homologasse as respectivas 105 

representações. Comissão de Organização e Administração – COA - coordenadora: Gislaine Vargas 106 

Saibro e coordenador-adjunto: Wellington de Souza Veloso; Comissão de Planejamento e Finanças – 107 

CPFi - coordenador: Anderson Fioreti de Menezes e coordenador-adjunto: Heitor Antonio Maia das 108 

Dores; Comissão de Ensino e Formação – CEF - coordenador: José Roberto Geraldine Junior e 109 

coordenador-adjunto: Fernando José de Medeiros Costa; Comissão de Ética e Disciplina – CED - 110 

coordenador: Napoleão Ferreira da Silva Neto e coordenador-adjunto: Renato Luiz Martins Nunes; 111 

Comissão de Exercício Profissional – CEP - coordenador: Hugo Seguchi e coordenador-adjunto: 112 

Ricardo Martins da Fonseca; Comissão de Política Profissional – CPP - coordenador: Sanderland 113 

Coelho Ribeiro e coordenador-adjunto: Wellington de Souza Veloso; Comissão de Política Urbana e 114 

Ambiental – CPUA - coordenadora: Maria Eliana Jubé Ribeiro e coordenadora-adjunta: Ana de Cássia 115 

Moraes Abdalla Bernardino; e Comissão de Relações Internacionais – CRI - coordenador: Fernando 116 

Diniz Moreira e coordenador-adjunto: José Roberto Geraldine Junior. Informou que a homologação das 117 

coordenações e coordenações-adjuntas das comissões do CAU/BR estaria registrada na deliberação que 118 

homologa as composições das comissões. 6.3. Composição da CEN 2017: O presidente HAROLDO 119 

PINHEIRO informou que naquele ano, ano eleitoral, a CEN-CAU/BR teria uma composição 120 

diferenciada, sendo formada por 02 (dois) conselheiros federais do CAU/BR e 03 (três) arquitetos 121 

indicados pelo plenário, todos com suplentes. 6.2.1. Indicações e confirmações de candidatos. 6.2.1.a 122 

Candidatos conselheiros: O presidente HAROLDO PINHEIRO informou que a chapa compostas 123 

por Fernando José de Medeiros Costa, como titular e Celso Costa, como suplente, e por Renato Luiz 124 

Martins Nunes, como titular, e Maria Laís da Cunha Pereira, como suplente, foi eleita com 26 votos a 125 

favor, 0 contrário, 1 ausência e 0 abstenção. 6.2.1.b Candidatos arquitetos: O presidente HAROLDO 126 

PINHEIRO informou os nomes dos arquitetos candidatos para ocupar as 03 (três) vagas da CEN-127 

CAU/BR em 2017: Aleixo Furtado (DF), Nestor Torelly (RS), José Alberto Almeida (CE), Orlando 128 

Cariello Filho (DF), José Carlos Cordoba Coutinho (DF), Julliano Geraldi (PR), Rodrigo Capelato (RS), 129 

Antônio Carlos Moraes de Castro (DF) e Ângelo Arruda (MS). 6.2.2. Votação. O presidente 130 

HAROLDO PINHEIRO solicitou que o plenário votasse nos candidatos arquitetos fariam parte da 131 

CEN-CAU/BR-2017. Posteriormente anunciou os nomes dos candidatos arquitetos (não conselheiros) 132 

ordenados por quantidade de votos: Aleixo Furtado (DF) – 24 votos a favor, Nestor Torelly (RS) – 24 133 

votos a favor, José Alberto Almeida (CE) – 23 votos a favor, Orlando Cariello Filho (DF) – 21 votos a 134 

favor, José Carlos Cordoba Coutinho (DF) – 17 votos a favor, Julliano Geraldi (PR) – 16 votos a favor, 135 

Rodrigo Capelato (RS) – 16 votos a favor, Antônio Carlos Moraes de Castro (DF) – 11 votos a favor e 136 

Ângelo Arruda (MS) – 4 votos a favor. 6.4. Eleição dos vice-presidentes – gestão 2017: 6.4.1. 137 

Apresentação das candidaturas; O presidente HAROLDO PINHEIRO informou ao plenário que os 138 

conselheiros Anderson Fioreti e Gislaine Saibro estavam encaminhando suas reconduções aos cargo de 139 
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1º vice-presidente e  2º vice-presidente, respectivamente. 6.4.2. Eleição; O presidente HAROLDO 140 

PINHEIRO colocou a recondução dos conselheiros candidatos em regime de votação e posteriormente 141 

anunciou a aprovação do tema pelo plenário do CAU/BR por unanimidade. 6.4.3. Posse. Os 142 

conselheiros federais ANDERSON FIORETI e GISLAINE SAIBRO assinaram o mandato de 1º vice-143 

presidente e 2º vice-presidente do CAU/BR em 2017, respectivamente. 6.5. Projeto de Deliberação 144 

Plenária que aprecia o ato fundamentado que suspendeu os efeitos da DPOBR Nº 0060-06/2016, 145 

que alterou a Resolução CAU/BR nº 49, de 7 de junho de 2013, a qual dispõe sobre o registro 146 

temporário e a baixa de registro de pessoa jurídica estrangeira nos CAU/UF, mediante 147 

constituição de sociedade personificada com pessoa jurídica brasileira, e dá outras providências; 148 

(Origem: Presidência do CAU/BR). O presidente HAROLDO PINHEIRO informou que houve uma 149 

dúvida sobre a segurança jurídica daquela resolução e juntamente com o Conselho Diretor entenderam, 150 

por bem, suspender os efeitos, para poder analisar com calma, e tomar uma decisão definitiva. Solicitou 151 

que o chefe da Assessoria Jurídica do CAU/BR explicasse os motivos do ato fundamentado que 152 

suspende os efeitos da DPOBR Nº 0060-06/2016. O assessor chefe da assessoria jurídica do CAU/BR 153 

CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS explanou sobre o tema e se disponibilizou para responder as 154 

dúvidas do plenário. Após ser lida a DPOBR 0062-05/2017, o presidente HAROLDO PINHEIRO 155 

colocou a matéria em regime de votação e anunciou a aprovação do tema com 25 votos a favor, 0 156 

contrário, 1 ausência e 1 abstenção. 6.6. Projeto de Deliberação Plenária que aprova o Projeto de 157 

Resolução que atualiza as exigências do CAU com relação à validação de documentos de registro 158 

de estrangeiros (adaptação à Convenção de HAIA); (Origem: Comissão de Ensino e Formação). O 159 

presidente HAROLDO PINHEIRO solicitou que o coordenador da comissão responsável pelo tema, a 160 

CEF-CAU/BR, apresentasse o ponto de pauta. O conselheiro JOSÉ GERALDINE JR disse que 161 

tratava-se de uma adequação dos normativos do governo brasileiro em adotar uma nova disposição 162 

dentro da Convenção de HAIA, reduzindo a  burocracia e as exigências para validação dos documentos 163 

estrangeiros. Disse que era importante também registrar que se tratava de um número significativo de 164 

países que adotavam aquela convenção. Procedeu à leitura do projeto de resolução que alterava as 165 

Resoluções CAU/BR nº 18, 26, 35, 49, 91 e 93 e a deliberação plenária. O presidente HAROLDO 166 

PINHEIRO colocou a matéria em regime de votação e anunciou a aprovação da DPOBR 0062-06/2017 167 

com 26 votos a favor, 0 contrário, 1 ausência e 0 abstenção. 6.7. Projeto de Deliberação Plenária de 168 

julgamento do Processo Ético-disciplinar nº 132895/2014 (CAU/SC); (Origem: Comissão de Ética 169 

e Disciplina; Relator: conselheiro Luiz Afonso). O conselheiro LUIZ AFONSO, relator do processo, 170 

procedeu à leitura de seu relatório e voto, em que propõe a não admissão do recurso apresentado pela 171 

denunciante e a aprovação integral da decisão do Plenário do CAU/SC, em sua 54ª Reunião Ordinária, a 172 

qual propõe o arquivamento do processo. Procedeu também a leitura da deliberação da Comissão, bem 173 

como da minuta de deliberação plenária, que aprova os termos da Deliberação nº 129/2016-CED-174 
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CAU/BR, no sentido de negar provimento ao recurso interposto e manter a decisão do Plenário do 175 

CAU/SC, de 15 de abril de 2016, em que determina o arquivamento dos autos. O Presidente 176 

HAROLDO PINHEIRO anunciou o regime de votação. A Deliberação Plenária foi aprovada por 177 

unanimidade dos presentes. 6.8. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento do Processo de 178 

Fiscalização nº 1000018290/2015 – CAU/MG; (Origem: Comissão de Exercício Profissional; 179 

Relator: conselheiro Hugo Seguchi). O presidente HAROLDO PINHEIRO solicitou que o 180 

coordenador da comissão responsável pelo tema, a CEP-CAU/BR, apresentasse o ponto de pauta. O 181 

conselheiro HUGO SEGUCHI, relator da matéria, procedeu à leitura do relatório e voto e deliberação 182 

plenária. O presidente HAROLDO PINHEIRO colocou a matéria em regime de votação e anunciou a 183 

aprovação da DPOBR 0062-08/2017, que foi aprovada com 26 votos a favor, 0 contrário, 1 ausência e 0 184 

abstenção. 6.9. Projeto de Deliberação Plenária que autoriza o Presidente do CAU/BR a firmar 185 

Memorando de Entendimento com o Colegiado de Arquitetos do Peru (CAP); (Origem: Comissão 186 

de Relações Internacionais).  O presidente HAROLDO PINHEIRO solicitou que o coordenador da 187 

comissão responsável pelo tema, a CRI-CAU/BR, apresentasse o ponto de pauta. O conselheiro 188 

FERNANDO DINIZ apresentou o Memorando de Entendimento com o Colegiado de Arquitetos do 189 

Peru. Fez a leitura da deliberação plenária. O presidente HAROLDO PINHEIRO colocou a matéria 190 

em regime de votação e anunciou a aprovação da DPOBR 0062-09/2017, que foi aprovada com 24 191 

votos a favor, 0 contrário, 1 ausência e 2 abstenções. 6.10. Leitura do Projeto de Resolução que 192 

dispõe sobre as normas para condução do processo ético-disciplinar no âmbito dos Conselhos de 193 

Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação (CAU/UF) e do Conselho de Arquitetura e 194 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR), para aplicação e execução das sanções de mesma natureza, para 195 

o pedido de revisão e para a reabilitação profissional; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina). O 196 

presidente HAROLDO PINHEIRO solicitou que o coordenador jurídico do CAU/BR apresentasse o 197 

tema. O Coordenador de Atendimento aos Órgãos Colegiados do CAU/BR, EDUARDO DE 198 

OLIVEIRA PAES, apresentou os pontos mais relevantes do Anteprojeto de Consolidação das 199 

Resoluções sobre Processo e Procedimento Ético-Disciplinar no Âmbito dos CAU/UF e do CAU/BR. 200 

Inicialmente, esclareceu que a proposição tem por objetivo facilitar a compreensão das disposições e da 201 

forma condução do processo ético-disciplinar por meio de um único ato normativo (atualmente, essa 202 

compreensão decorre da análise de diversos atos normativos, a exemplo das Resoluções do CAU/BR nº 203 

25, 34 e 58 e também da Resolução nº 1.004 do antigo Conselho). Em seguida, explanou resumidamente 204 

sobre os pontos mais relevantes, a saber: procedimento único, visão estruturada por capítulos, formas de 205 

instauração, proibição de denúncia anônima, competência e impedimento de órgãos, distribuição da 206 

denúncia e requisitos de admissibilidade, elementos do mandado de citação do denunciado, novo papel 207 

do relator, parecer de admissibilidade, saneamento do processo, revelia, alegações finais, novo 208 

procedimento de julgamento, critérios de admissibilidade recursal, diferença entre aplicação da sanção e 209 
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execução da decisão, novas disposições sobre conciliação e homologação do acordo, pedido de revisão 210 

em substituição ao pedido de reconsideração, novas formas de intimação das partes, novo entendimento 211 

sobre a prescrição com fundamento no art. 23 da Lei nº 12.378, de 2010, e, por fim, inclusão de regras 212 

sobre a reabilitação profissional. 6.11. Apresentação da Carta de Serviços ao Cidadão, do CAU/BR, 213 

em cumprimento ao Decreto Federal nº 6.932/2009; (Origem: Presidência). O presidente 214 

HAROLDO PINHEIRO solicitou que o Ouvidor do CAU/BR apresentasse o tema. A apresentação 215 

começou com a palavra do Ouvidor Geral, ROBERTO SIMON, referente à Carta de Serviços dizendo 216 

a importância dela ao Conselho, que posteriormente passou a palavra ao Coordenador da RIA. O 217 

coordenador HERMAN PEREIRA conduziu à apresentação da Carta de Serviços e agradeceu o árduo 218 

trabalho desempenhado pelo grupo de trabalho na elaboração da Carta. Iniciou a apresentação 219 

explicitando que aquele documento define as regras do trabalho do CAU para a sociedade e enfatizou o 220 

grau de importância do documento para os arquitetos e urbanistas e para aquele Conselho. Disse que a 221 

Carta de Serviço veio para cumprir o Decreto nº 6.932 que descreve o que deve ser contido no 222 

documento e, principalmente veio dar acesso às informações e serviços que o Conselho oferece para a 223 

sociedade. Mostrou os modelos de Cartas de Serviços adotadas por outras instituições – CODHAB e 224 

FIOCRUZ – e informou que na elaboração do documento contou com a parceria da assessoria de 225 

comunicação do CAU/BR. Esclareceu que a pretensão do lançamento da Carta de Serviço será para 226 

final de fevereiro e que no início de fevereiro e estará disponível a versão HTML no site do CAU/BR. 227 

No decorrer da sua fala noticiou a intenção de trabalhar com o grupo de trabalho de comunicação para 228 

poder fazer uma divulgação solene junto ao Ministério do Planejamento. Informou que na elaboração da 229 

Carta de Serviço houve um envolvimento de todas as áreas do CAU/BR e que foi enviado e-mail para 230 

que os colaboradores participassem da elaboração do documento e ratificassem o que está demostrado 231 

na Carta. Noticiou que a Carta foi dividida em cinco etapas e informou que consta no documento os 232 

prazos, formas de acesso, o que é serviço, o tempo de espera de um serviço ideal para poder entregar ao 233 

cidadão. Salientou a transparência que o CAU/BR pratica em sua gestão, fato que já foi referência para 234 

o Tribunal de Contas da União. Acrescentou que a Carta de Serviços irá ajudar a entender alguns itens 235 

que futuramente poderão ser auditados. Concluiu pronunciando que a Carta de Serviços é um 236 

documento vivo e que poderá sofrer alterações posteriores. O ouvidor ROBERTO SIMON informou 237 

que a Carta de Serviços foi realizada pela união de vários times e que estava muito feliz com o produto 238 

apresentado. Concluiu agradecendo à Giselle, analista técnica da RIA, pelo esforço desempenhado na 239 

elaboração do design da apresentação explanada. O presidente HAROLDO PINHEIRO agradeceu ao 240 

ouvidor do CAU/BR pela qualidade do trabalho realizado pela equipe por ele coordenada. 6.12. 241 

Apresentação dos resultados da Campanha do Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista de 2016; 242 

(Origem: Presidência). O assessor de comunicação LEONARDO ECHEVERRIA procedeu à 243 

apresentação dos resultados da campanha do Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista. Informou que o 244 
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CAU/BR e os CAU/UF estavam realizando uma campanha por cidades melhores e pela valorização da 245 

Arquitetura e Urbanismo. Com o mote “O Planejamento Urbano melhora nosso lugar no mundo. 246 

Concorda, Prefeito?“, a campanha baseada na Nova Agenda Urbana das Nações Unidas propõe à 247 

sociedade em geral, em especial aos prefeitos e vereadores eleitos, “Dez medidas pela qualidade das 248 

cidades”. Para fazer chegar aquela mensagem às cidades de todo o Brasil, o CAU/BR promoveu ações 249 

em TV, rádio, internet, jornal e também nas ruas, com metrô, VLT e ônibus. Na TV, foram atingidas até 250 

93 milhões de pessoas, segundo dados de audiência das emissoras Globo e Record, que veicularam 251 

anúncios do CAU/BR em seus programas de jornalismo (Bom Dia Brasil, Jornal Hoje e Fala Brasil) e 252 

entretenimento (Mais Você, Hoje em Dia, É de Casa, Cine Aventura e a novela “Terra Prometida”). 253 

Foram 14 inserções durante a semana do Dia do Arquiteto e Urbanista, comemorado em 15 de 254 

dezembro. A veiculação em TV foi ainda reforçada com 77 propagandas nos canais fechados 255 

GloboNews e GNT, que alcançaram mais de 4,7 milhões de pessoas. Na internet, o CAU/BR procurou 256 

entregar sua mensagem de valorização do planejamento urbano aos mais variados públicos. A campanha 257 

foi veiculada no portal mais acessado do país, Globo.com, e também nos portais folha.com, 258 

estadao.com, oglobo.com e nos sites especializados em Arquitetura, como Pini, Arco, ArqBacana e 259 

Revista AU. As veiculações renderam um total de 13,6 milhões de visualizações e cliques. Nas ruas, por 260 

se tratar de uma campanha sobre as cidades brasileiras e os serviços que elas podem oferecer à 261 

população, era importante que a campanha não ficasse restrita às mídias tradicionais, mas que entrasse 262 

no cotidiano das pessoas, que fosse percebida também nas ruas. Disse que, por aquele motivo, o 263 

CAU/BR estava apresentando a Nova Agenda Urbana aos usuários do Metrô de São Paulo e do VLT do 264 

Rio de Janeiro. No Metrô de São Paulo, os carros que fazem a linha verde estavam adesivados com 265 

peças da campanha. Os 1,2 milhão de passageiros que fazem todos os dias o trajeto entre a Vila 266 

Madalena e a Vila Prudente, passando pelo MASP, Conjunto Nacional e toda a Avenida Paulista, 267 

tiveram acesso aos materiais produzidos pelo CAU/BR. No Rio de Janeiro, o VLT recém-inaugurado 268 

por ocasião dos Jogos Olímpicos 2016 também foi coberto com as mensagens da campanha. O VLT 269 

transporta 300.000 passageiros por dia, mas as peças também estão sendo vistas por 1,5 milhão de 270 

pessoas que transitam diariamente pelo Centro do Rio. A campanha também foi veiculada em 44 linhas 271 

de ônibus da Cidade Maravilhosa, alcançando 3,2 milhões de pessoas. As peças seguem sendo 272 

veiculadas no Rio e em São Paulo até 31 de janeiro. No rádio, meio preferido de informação para muitos 273 

brasileiros, a campanha do CAU/BR chegou a mais de 7,1 milhões de pessoas, por meio das rádios 274 

noticiosas CBN (3.994.894 ouvintes por dia) e BandNews (3.204.489 ouvintes/dia). Ressaltou que os 275 

princípios da Nova Agenda Urbana também foram divulgados em 1.107.166 páginas impressas de 276 

revistas e jornais de todo o país. Os anúncios foram veiculados nas edições impressas da Folha de S. 277 

Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, Jornal Metro e nas revistas de bordo das companhias aéreas 278 

Latam, Gol e Azul. No Facebook, as postagens sobre a campanha já alcançaram a incrível marca de 279 
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386.429 pessoas. São posts que explicam, uma a uma, as 10 medidas do planejamento urbano 280 

recomendadas pelas Nações Unidas. 7. Comunicações Finais: O presidente HAROLDO PINHEIRO 281 

perguntou, mesmo com o adiantar da hora, se algum conselheiro teria alguma comunicação final. Os O 282 

conselheiros GERALDINE JÚNIOR,  coordenador da CEF-CAU/BR, LANA JUBÉ, coordenadora da 283 

CPUA, GISLAINE SAIBRO, coordenadora da COA e HUGO SEGUCHI, coordenador da CEP 284 

convocaram os membros para uma reunião depois do almoço. O presidente HAROLDO PINHEIRO 285 

pediu que os conselheiros Anderson, Gislaine, Celso, Heitor, Sanderland e Renato estivessem às 15 286 

horas na sede do CAU/BR para uma conversa. 8. Encerramento. O presidente HAROLDO 287 

PINHEIRO encerrou a reunião às 13 horas, desejando a todos os conselheiros um bom retorno aos seus 288 

lares e agradeceu pelo aceite da convocação feita pelo CAU/BR para aquela reunião. 289 
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63ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 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 0063/2017                                                                       Data: 16/02/2017 

 
Matéria em votação: Aprovação da ata da 62ª Reunião Plenária Ordinária. 

 

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

Ocorrências:  

 

Secretário da Reunião:                                       Presidente da Reunião:  

  

 

 


