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SÚMULA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/BR 
 

DATA 09 de fevereiro de 2017 HORÁRIO 09h00min às 18h00min 

DATA 10 de fevereiro de 2017 HORÁRIO 09h00min às 18h00min 

LOCAL Brasília – DF 
 
ASSESSORIA Daniela Demartini e Luciana Rubino 

PARTICIPANTES 

Haroldo Pinheiro CAU/BR Presidente  
Andrea Lucia Vilella Arruda ABEA Presidente  
Míriam Roux Azevedo Addor AsBEA Presidente  
Cícero Alvarez FNA Presidente 

 
 
 
 

Eleonora FNA Vice-Presidente 
Sérgio Ferraz Magalhães IAB/DN Presidente  
Marcos Antonio Francelino da Silva 

 
FENEA Representante  

Hugo Seguchi CEP/BR Coordenador  
José Roberto Geraldine Júnior CEF/BR Coordenador  

ABAP – Ausência justificada – informe da Andrea 
 
PAUTA    
 
1  Leitura e aprovação das Súmulas da 29ª, 30ª e 31ª Reunião  

Encaminhamento Aprovação das Atas com pequenas contribuições: Agosto – aprovada; 
Outubro – aprovada; Dezembro - Aprovada 

 
2 Comunicações 
Relator Presidência – Haroldo Pinheiro  

Comunicado 

• Final de 1 ciclo de reuniões do CEAU-CAU/BR em que todos os 
presidentes das entidades foram coordenadores do colegiado; 

• Apresentou o caderno final do concurso público para a construção da 
Sede conjunta do CAU/BR e IAB/DF; 

• Redefiniu a pauta CEAU e acrescentou alguns itens na pauta como: 
MP 759/2016; a Miriam pediu para acrescentar a Regulamentação do 
art. 58 - Lei Brasileira de Inclusão – Acessibilidade; o Cícero 
pediu assuntos da ABNT e a Andrea quer falar sobre o 
Seminário do CEAU 

Relator ABEA - Andrea Lucia Vilella Arruda 

Comunicado 

• Manifestação contrária aos cursos de arquitetura e urbanismo 100% à 
distância, com certeza a melhor das nossas campanhas dos últimos 
anos; 

• Antecipação do seminário do CEAU para o 1º Semestre e pautar o 
tema de EAD e a arquitetura e urbanismo.  

• A ABEA tinha uma capacitação sobre avaliação de cursos, que 
aconteceria no dia 18 de fevereiro e devido ao início do semestre 
vamos agendar uma nova data. Também foi feito alguns acordos de 
interesse do ensino como a Mais quatro e também vamos ter definida 
a nossa participação do Seminário de EAU (A língua em que 
habitamos). 

Relator ASBEA - Míriam Roux Azevedo Addor 
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Comunicado 

• No dia 10 de março teremos o dia do arquiteto, dentro da feira 
REVESTIR, e a curadoria ficará a cargo da ASBEA e sugiro que 
tratemos das questões das cidades, conforme campanha do CAU/BR 
em razão da visita do Haroldo e outros colegas que estiveram em 
Quito no Habitat III; 

• Seminário sobre BIM da ASBEA é uma sequência de discussões 
sobre BIM que vem amadurecendo, pois hoje até os bancos para 
aprovarem recursos estão solicitando projeto em BIM.  

• Dia 4 a 8 de abril acontecerá a FEICOM e mais uma vez o painel do 
Arquiteto e darei uma palestra sobre o futuro da arquitetura no Brasil. 
A ASBEA faz parte do Conselho Consultivo da FEICOM. 

• Projeto de exportação de arquitetura, a APEX está nos apoiando; 
• Acompanhamento da Lei Brasileira de Acessibilidade, devemos 

todos acompanhar e se posicionar o CAU se posicionou pelo desenho 
universal, a ASBEA não restringe tanto e apresenta uma proposta 
gradual, mas devemos estar atentos pois a ABRAINC está com uma 
proposta bem reduzida. 

  
Relator FNA- Cicero Alvarez 
Comunicado • 1ª reunião da executiva em SP para entendermos todas as questões da 

FNA e ainda estamos tomando ciência de tudo. 
• No dia 3 janeiro ocorreu a eleição do sindicato da Amazônia e o FNA 

esteve presente para evitar problemas e a chapa que ganhou é da 
oposição. Teremos então a ampliada da FNA de João Pessoa que 
acontecerá nos dias 8 e 9 de abril e encaminharemos convites; 

• Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, não sei se isto avançou 
vamos tentar fazer isto andar um pouco. Temos vários 
desmembramentos das atribuições que são conflitantes.  

• CSU – Contribuição Sindical Urbana  
  
Relator IAB/DN - Sérgio Ferraz Magalhães 
Comunicado • Momento difícil para a profissão; 

• O objetivo é a prática. Não há mais ninguém que discuta os espaços 
das cidades e edifícios é atribuição de arquiteto, que hoje já é 
reconhecido pela sociedade. Há perspectivas profissionais muito 
fortes que temos que incorporar ao discurso e também na transmissão 
para as próximas gerações. Não podemos deixar como vencida. O 
que o Brasil construiu antes não será tão importante quanto o que o 
Brasil construirá. Tenho um artigo sobre as cidades brasileiras que 
chama: “Cidade Brasileira do Século XXI, Demografia, Moradia e 
Ocupação do Território, uma avaliação urbanística”. A tentativa é dar 
consistência acadêmica para as questões; 

• Aderimos no último COSU à campanha da ABEA sobre ensino à 
distância e fizemos um ofício ao Ministro; 

• A Profissão precisa estar ciente de que a Lei de Licitação reflete 
também no privado e são um desastre para a profissão; 

•  Também na reunião do COSU aprovamos como resolução a 
definição de projeto (que está disponível no newsletter); 

• No Conselho Superior aprovamos a outorga máxima do colar de ouro 
ao Haroldo que será no 1º encontro preparatório do Congresso 
Nacional nos dias 4, 5 e 6 de agosto. O conselho aprovou também, 
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por ocasião da bienal, da arquiteta Rosa Kliass e do colega Clovis de 
Benfica, por indicação do IAB/BA; 

• Trago o estado da arte da programação do encontro preparatório da 
UIA 2020 e ainda temos muita contribuição a ser feita, seja como 
entidades ou como pessoas, que será pautado para amanhã; 

• Na reunião do COSU também pedi para os Departamento enviassem 
a lista dos associados para que o CAU diga os que estão valendo ou 
não; 

• Para completar devemos estar atentos à MP da regularização 
fundiária e também na revisão da 8666 que não pode ter contratação 
integrada e a licitação deve ser com projeto completo, além do 
diálogo competitivo e suas derivações. 

  
Relator FENEA - Marcos Antonio Francelino da Silva 
Comunicado • O último encontro da regional NE (discussão espacial da cidade de 

Salvador) tivemos 1200 estudantes. De hoje até domingo teremos o 
Conselho Regional do SUL - encontro da regional em Erechim - RS 

• Estamos nos aproximando dos CEAU de cada estado. Já tivemos 
participação em SP, AM, PR, MG. 

• O CONEA, vai ser em março – Juiz de Fora. - MG 
• Terá um seminário do escritório modelo em Anápolis sobre 

assistência técnica e vai ser em uma comunidade daquela cidade. São 
54 Escritórios modelos em Instituições de Ensino Superior entre 
públicas e privadas. O escritório modelo que está à frente é o 
PRISMA da Universidade de Goiás e cobram 40% da tabela do 
CAU/BR; 

• A diretoria está com 200 estudantes para que estejam dentro do 
CEAU com o nosso consentimento. Estamos tentando reativar o 
Centro Acadêmico que fica na UNB e para tanto também precisamos 
acertar uma dívida que temos. 

Relator CEP/BR - Hugo Seguchi 
Comunicado • Estive em SP para um Seminário sobre a fiscalização. 

• Finalizamos a nossa parte da resolução de RRT, fizemos bastante 
alterações.  

• Demandas de direitos autorais e estamos conversando com o Min da 
Cultura, para alinharmos algumas situações como plágio. Nos dias 8 
e 9 de maio realizaremos um seminário sobre Dir. Autoral e Plágio. 
Haroldo sugeriu que fosse somente de Direito Autoral. 

• Acredito que a principal função do CEAU é debater esta questão 
abordada pelo Sérgio e este ano vamos atuar na fiscalização e 
melhorar a atuação dos arquitetos, educando e fazendo com que a 
população participe. Devemos ver o exemplo da Receita Federal que 
não tem nenhum fiscal na rua. 

 
Relator CEF/BR - José Roberto Geraldine Júnior 
Comunicado • Precisamos ter coordenador de curso graduado em arquitetura e 

urbanismo, pois tem que a visão do todo e o coordenador do curso 
deve ser o responsável e emitir RRT. Estamos solicitando para as 
Comissões de Ensino e Formação dos Estados que precisam tomar 
posse na Coordenação dos Cursos. 

• Informe sobre Conselho Nacional de Educação - o professor 
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Carbonari - presidente da Comissão de revisão das nossas diretrizes. 
Externou as preocupações pois este professor é o presidente do 
Grupo Anhanguera, Estácio de Sá e Kroton.   

• Apresentou o cenário de diretrizes curriculares para graduação dos 
cursos de arquitetura.  

• Estamos construindo um projeto de acreditação que será implantado 
em 5 estados.  

• Oficinas de capacitação da equipe técnica das comissões de ensino 
nos CAU/UF. Importante que as entidades façam a divulgação, para 
isso vamos encaminhar a programação. 

 
Relator CAU/BR – Haroldo Pinheiro 
Comunicado • debate sobre a nova Agenda Urbana, da Carta que o CAU/BR havia 

feito e da posse aos prefeitos e aí surgiu a ideia de se dirigir aos 
prefeitos. Totalizando 55 milhões de pessoas atingidas. 

• Sobre o regimento geral a sucessão do CEAU, precisamos verificar 
se é melhor deixar como está ou se vamos mudar as regras. Para 
tanto, precisamos encaminhar uma proposta para a COA. 

• Temos dois assuntos no Legislativo que precisamos passar a prestar 
atenção. Um deles é o PL que trata de carreira de estado, como se 
fala em arquitetura é importante ampliarmos esta discussão e tem um 
outro que está surgindo agora que é sobre a Engenharia e Arquitetura 
Gerais da União; 

• No próximo mês vamos fazer o nosso Seminário Legislativo e vamos 
tentar trazer os arquitetos que exercem funções públicas para 
aproveitarmos e explorarmos o tema da nossa campanha do Dia do 
Arquiteto; 

• Desde que assumi o CAU comecei a falar da uma necessidade de 
política de Estado para a construção das cidades, baseado em 3 
pilares: a Lei de Assistência Técnica, a Lei de Licitações (contratação 
com projeto de qualidade) e a contratação de obra com projeto 
completo. Se pelo menos, esses 3 itens fossem adotados seria um 
grande avanço diante do zero que temos hoje. 

• Para encerrar, sobre a recondução que limita as eleições do CAU. No 
meu entendimento nós erramos na lei, pois podemos fazer dois 
mandatos estaduais e dois mandatos no CAU/BR, deveríamos ter 
deixado explicito para impedir isso, pois hoje se tentarmos alterar 
pelo regimento isto poderá ser contestado. Se fossemos entrar na 
justiça isto poderia acontecer logo para evitarmos problemas futuros. 
Até 2020 seremos aproximadamente 200 mil profissionais e se 
permitirmos esta repetição de recondução não abriremos a 
oportunidade de outros contribuírem com o seu próprio Conselho. 

• Tenho uma boa notícia, a avaliação do número de emissão de RRT 
em janeiro de 2016 teve 8% em relação a 2015. E agora em janeiro 
de 2017 superamos 2016 em 20%, ou seja, recuperamos os 8% de 
2015 e crescemos mais 12%. Depois envio um gráfico.  

• Por fim, fiquei muito emocionado e gostaria de agradecer à Direção 
Nacional do IAB, pela indicação do meu nome para receber tão 
significativa comenda do "Colar de Ouro". Me lembrei que até o 
Oscar Niemeyer se emocionou quando recebeu uma comenda dos 
seus pares. Esta foi só uma indicação agora vamos ver se meu nome 
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vai ser aprovado. 
 
ORDEM DO DIA  

 
2 Eleição para Secretário Executivo e Secretário Executivo Adjunto 
Fonte Presidência 
Relator  Presidente Haroldo Pinheiro 

Relato 

Foi homologada, por unanimidade e por aclamação, a escolha do Cícero 
Alvarez, presidente da FNA, por acordo referendado para ser o novo 
Secretário Executivo do CEAU durante o ano de 2017, quanto ao adjunto, 
não teremos, pois o regimento não prevê. Se o Secretário não puder participar 
consultará o grupo para ver quem vai substituí-lo. 

 
3  Projeto de Acreditação de Cursos de Arquitetura e Urbanismo 
Fonte CEF 
Relator  José Roberto Geraldine Jr 
Relato Não houve discussão 

 
4  Regimento Geral 
Fonte COA 
Relator  Andrea Vilella 
Relato Discussão de cada contribuição da FNA e da AsBEA 

Encaminhamento Discussão e elaboração de uma proposta para enviar para a COA, com as 
contribuições do CEAU. 

  
5  Apresentação do Congresso da UIA RIO 2020 
Fonte IAB 
Relator  Sérgio Magalhães 

 

Apresentou como está sendo formatado o evento e solicitou contribuições de 
todas as entidades tanto na organização do evento, quanto na indicação de 
nomes. Decidiram por marcar uma reunião e elaborar um projeto para 
encaminhar para a APEX. A reunião será na tarde do Conselho Diretor com a 
participação da Miriam, Pedro da Luz, Simon, Geraldine, Fenando Diniz.  

Encaminhamento Prazo até o dia 22 para as contribuições das entidades ao documento do 
evento da UIA. 

 
6  Realidade da arquitetura e urbanismo no Brasil 
Fonte AsBEA 
Relator  Míriam Addor 

1  Projeto de capacitação de escritórios fronteiriços 
Fonte CRI - AsBEA 
Relator  José Roberto Geraldine Jr 

Relato 

O projeto é da Comissão de Relações Internacionais e está em andamento, a 
AsBEA está participando como representante do CEAU. O objetivo principal 
é capacitar os escritórios fronteiriços, como já sabem temos um acordo 
firmado com o Mercosul, e vai proporcionar o acesso dos profissionais nos 
países de fronteira com o Brasil. Já temos o calendário e estamos na fase de 
desenvolvimento de conteúdo e a nossa equipe de comunicação já está 
trabalhando no assunto. Começa em Foz do Iguaçu no dia 30 de março. Acho 
importante contar com a divulgação das entidades. 
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Relato 

• Dificuldades de alguns escritórios, hoje são 107, antes eram 125.  
• A proposta enquanto um colegiado é que estimulemos o trabalho dos 

profissionais dentro do conselho.  
• Temos que ter um tripé como: exercício profissional, trabalho 

voluntário, e atividades acadêmicas. Isto deve ter uma dinâmica.  
• Preocupação com a falta de renovação.  
• Como vamos atrair os jovens para se envolverem na política.  
• Sugeriu um sistema de pontuação do profissional. Como vamos fazer 

isto enquanto colegiado? O que é um bom arquiteto? Como vamos 
prepara esta nova geração para saber em que entidade eles se 
encaixam. Estamos neste processo de trabalho para ver a parte 
contratual, falar com a CRI para trabalharmos em conjunto e elaborar 
um plano de trabalho; 

• Precisamos qualificar o exercício profissional. Isto é a contramão do 
que o Brasil faz. Na nossa profissão o profissional liberal não é 
reconhecido. Estaremos no caminho certo se fizermos ações para 
qualificar o exercício profissional. As nossas ações para melhorar o 
arcabouço legal devem ser efetivas. Então eu me solidarizo. 

• As coisas mudaram muito com a internet, redes sociais. Está 
completamente diferente. Acho que nunca mais conseguiremos ter 
uma organização nestes moldes. Nos EUA as coisas estão 
funcionando porque a sociedade é mais consolidada; 

• Salário Mínimo precisa ser revisto. Ele está indexado ao salário 
mínimo e isto é errado, pois nunca vamos resolver o problema da 
desigualdade social. Um bom acordo é melhor do que arrumarmos 
uma alternativa. Temos que ter coragem de enfrentar esta discussão. 
Não podemos ficar presos a determinadas questões. 

Encaminhamento  
 

7  PLS 559/2013 - Institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências 

Fonte Presidência 
Relator  Presidente Haroldo Pinheiro 

Encaminhamento 
devemos ter especialista que nos ajudem a discutir este assunto 
prioritariamente  o Projeto Completo, não permitir a contratação integrada e 
diálogo competitivo 

 
8  Medida Provisória sobre Regularização Fundiária – MP 759/2016 
Fonte Assessoria Parlamentar e Institucional 

Relator  Esta MP é inoportuna e atemporal e o Direito de Laje – Defesa que se faz à 
Lei 6766 

Encaminhamento A Andrea e a Eleonora vão fazer um documento do CEAU que deverá ser 
apresentado na próxima plenária. 

 
9 Regulamentação do art. 58 - Lei Brasileira de Inclusão - Acessibilidade 
Fonte AsBEA 

Relator  

Miriam Addor 
Relatou como aconteceu a 2ª reunião e a conversa que tiveram com a CBIC e 
a Abrainc. A ASBEA está decidindo juntamente com o SECOVI se 
continuarão apresentando a mesma proposta da CBIC. A ASBEA vai fazer 
um Seminário sobre o assunto e convidou as entidades para se envolverem. 
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Encaminhamento  
 
10  ABNT -  
Fonte FNA 
Relator  Cícero Alvarez 
Encaminhamento Não teve discussão 

 
11  Seminário Nacional do CEAU - 2017 
Fonte ABEA 

Relator  

Andrea Vilella - Sugere que antecipemos o seminário para o 1º semestre  
Geraldine – sugere que aconteça em Brasília e no auditório do MEC ou no 
CNE com o tema “Novas tecnologias aplicadas à educação” nos dias 
próximos à próxima reunião do CEAU. 

Encaminhamento  
 
 
 
 
 

 
Haroldo Pinheiro 

Presidente CAU/BR 
 

 
Cicero Alvarez 

Secretário-Executivo e Presidente da FNA 

 
 
 

 

  
Daniela Demartini 

Secretária Geral da Mesa 
 

 


