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SÚMULA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/BR 
 

DATA 19 de abril de 2017 HORÁRIO 09h00min às 18h00min 

DATA 20 de abril de 2017 HORÁRIO 09h00min às 18h00min 

LOCAL Brasília – DF 
 
ASSESSORIA Daniela Demartini 

PARTICIPANTES 

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

 
PAUTA    
 
1  Leitura e aprovação da Súmula da 32ª Reunião  
Encaminhamento  

 
2 Comunicações 
Relator ABEA - Andrea Lucia Vilella Arruda 

Comunicado 

Informou que a ABEA está apresentando as prestações de contas do convênio 
da ABEA/CAU-BR 
INSEA CONABEA definimos as datas para Porto Alegre - 16 a 18 de 
novembro e está coincidindo com outros eventos. Em 2015 fizemos o evento 
casado com o Projetar e agora podemos tentar casar com algum evento. 
Tínhamos esta data definida e já estamos alterando. 

Relator ABAP – Nina  

Comunicado 

Está realizando a revisão dos Estatutos 
Está participando do concurso de águas claras 
Está participando das reuniões do plano diretor e de zoneamento de SP que 
trouxe dispositivos novos que os arquitetos gostam muito, mas de difícil 
aplicação 
Estamos participando da informação ao prefeito de SP sobre a privatização de 
todos os Parques de SP. 
Fizemos uma boa parceria com o IAB que está discutindo as questões dos 
novos marcos regulatórios e também estamos elaborando cursos, mas 
estamos com muita dificuldade financeira. 

Relator ASBEA - Míriam Roux Azevedo Addor 

Comunicado 1.  Feira Revestir – a AsBEA e o CAU/BR  
2.  Seminário BIM das AsBEA - 

Relator IAB/DN - Sérgio Ferraz Magalhães 
Comunicado Reunião especial do Comitê Organizador do Congresso Mundial de 

Arquitetos – UIA 2020 RIO, a ser realizada em São Paulo, no próximo dia 24 
de abril, onde serão avaliados os preparativos para a participação brasileira no 
Congresso UIA 2017 SEUL. 
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Relator FNA- Cicero Alvarez 
Comunicado Fizemos a ampliada em João Pessoa. Foi um evento bom, mas rápido. 

Fizemos algo diferente que estamos chamando de encontros regionais que 
aconteceu mais no sul do país. Além do sábado e domingo e na sexta houve 
uma reunião com prévia e funcionou bem. 
O ENSA  será em provavelmente em novembro em BH, talvez vamos passar 
para início de dezembro. 
Fizemos uma análise do DIEESE sobre o salário dos arquitetos. 
Vou fazer um relato na próxima reunião com a presença do Haroldo e do 
Sérgio. Tem também a questão da questão da ação da PB. 
Vamos fazer uma consulta à CEN sobre o regimento eleitoral, em especial à 
continuidade dos mandatos. 
Vou enviar o material que é pertinente a todos. 

Relator FENEA - Marcos Antonio Francelino da Silva 
Comunicado EREA – Vamos ter um encontro aqui  

MP 759 -  Segunda vai ter uma carta aberta sobre a MP 
Vamos fazer também uma pesquisa para os alunos avaliarem seus cursos para 
termos um material arquivado e quando estivermos o plano dos cursos de 
EAD podemos comparar. 

Relator CEP/BR - Hugo Seguchi 
Comunicado Cancelamos o seminário que ia ter sobre direitos autorais, pois o MIN 

CULTURA não nos deu retorno. A comissão de ética e disciplina também 
está discutindo sobre plágio. 
Sobre a resolução de salário e RRT estamos aguardando as contribuições para 
poder apresentar na plenária. 
Sobre fiscalização sugira um convênio com as empresas de energia e água e 
temos que usar a inteligência para pegar as obras que não usam nem 
engenheiro e nem arquiteto. Temos conselhos estaduais que definiu que não 
vai fiscalizar leigos. Seria muito interessante se fizéssemos este tipo de 
fiscalização. 

Relator CEF/BR - José Roberto Geraldine Júnior 
Comunicado Sobre a regulamentação das atividades de extensão em Arquitetura e 

Urbanismo, e que será elaborado um normativo para orientar as instituições 
envolvidas.  
Acrescentou que será realizada oficina de treinamento para as equipes das 
Comissões de Ensino e Formação dos CAU/UF, que acontecerá em São 
Paulo, nos dias 10 e 11 de maio. 

 
ORDEM DO DIA  
 

1 

Palestra e debate sobre a nova lei de Terceirização: impacto da Lei da 
Terceirização nas relações de trabalho em Arquitetura e Urbanismo; 
Salário Mínimo Profissional e sua proporcionalidade; contratos de 
“sociedade” entre arquiteto-patrão e arquiteto-empregado, Resoluções 
do CAU/BR sobre o tema, burla a legislação e penalidades, e outros 
relacionados. 

Fonte FNA e AsBEA 
Relator  Cícero Alvarez e Miriam Addor 

Encaminhamento Será feita a transcrição e formatação do conteúdo discutido no Mini 
Seminário. 

 
2 Contribuições à minuta da Resolução do CAU/BR sobre RRT 
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Fonte CEP – CAU/BR 
Relator  Hugo Seguchi 

Encaminhamento 1. O documento elaborado pela CEP foi encaminhado para todos os membros 
do CEAU que irão contribuir até dia 28.04.2017; 

 
3  Lei 8.666 e sua revisão 
Fonte IAB 
Relator  Sérgio Magalhães 

Encaminhamento 

1. O presidente do IAB-DN, Sérgio Magalhães, irá preparar um plano de 
trabalho sobre as estratégias com a ajuda da Luciana Rubino e Júlio 
Moreno; 

2. Na reunião de junho será apresentado uma minuta de projeto de Lei sobre a 
Lei de Licitações. 

 

4 Encaminhamentos sobre o V Seminário Legislativo de Arquitetura e 
Urbanismo 

Fonte FNA 
Relator  Cícero Alvarez 
Encaminhamento Item será pautado na próxima reunião. 

 
 
 
 

 
HAROLDO PINHEIRO 

Presidente CAU/BR 
 

 
CICERO ALVAREZ 

Secretário-Executivo e Presidente da FNA 

 
 
 

 

  
DANIELA DEMARTINI 
Secretária Geral da Mesa 

 

  

 
 

 
 


