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SÚMULA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/BR 
 

DATA 29 de junho de 2017 HORÁRIO 09h15min às 18h40min 

DATA 30 de junho de 2017 HORÁRIO 09h20min às 18h30min 

LOCAL Brasília – DF 
 
ASSESSORIA Daniela Demartini 

PARTICIPANTES 

Haroldo Pinheiro CAU/BR Presidente  
Luciana Bongiovanni Martins Schenk ABAP Vice-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 33ª Reunião  
Encaminhamento Item será pautado na 35ª reunião.  

 
2 Comunicações 
Relator Presidência – Haroldo Pinheiro  

Comunicado 

Relatou sobre a 05ª Reunião Extraordinária do Conselho das Cidades 
realizada no dia 27 de junho, no Ministério das Cidades, em Brasília/DF. 
Comunicou que será lançado um anuário da arquitetura e urbanismo sobre o 
período entre 2012 e 2016 com números importantes da profissão, evolução 
do número de atividades, entre outros. 

Relator ABEA - Andrea Lucia Vilella Arruda 

Comunicado 

Relatou que representou o CEAU na 67ª Reunião Plenária Ordinária e 
ressaltou o anteprojeto de resolução que consolida as resoluções de Ética e 
Disciplina e a revisão de requerimento de cobrança de anuidades. Sobre a 
ABEA, informou sobre o Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e 
Urbanismo que será realizado em Brasília, nos dias 25 a 28 de outubro, na 
UNB. Confirmou que haverá a capacitação de coordenadores no dia 05 de 
agosto, em São Paulo, mas a participação será por IES por causa do foco em 
reconhecimento de cursos. Comunicou que há 40 pessoas na Missão 
Educacional da ABEA no SEUL. Relatou que estão montando um projeto de 
mobilização de estudantes com apoio institucional da APEX e CEF-
CAU/BR, com a ideia de colocar os estudantes dando uma volta ao mundo de 
forma que resulte numa publicação a ser apresentada na UIA RIO 2020.  

Relator ABAP – Luciana Bongiovanni Martins Schenk 

Comunicado 

Informou que será promovido no segundo semestre uma série de sessões 
técnicas sobre concursos feitos contemplando assuntos como parceria 
público-privada em relação aos parques, concursos na área da paisagem e 
outras questões interessantes, além de workshops. 

Relator ASBEA - Míriam Roux Azevedo Addor 
Comunicado Informou que foi realizada a Convenção Anual da AsBEA nos dias 08 a 10 
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de junho, em Belo Horizonte. Comunicou sobre a realização da 
antepenúltima oficina sobre a Capacitação Informou sobre a realização da 
Oficina de Capacitação dos Escritórios Fronteiriços, em Macapá. Relatou que 
participou do Seminário do CEAU/SP sobre o papel do projeto na sociedade 
brasileira, no dia 25 de abril, em São Paulo. Comunicou que foi eleito o novo 
presidente da AsBEA para o mandato 2017-2019, o arquiteto e urbanista 
Edison Borges Lopes, mas que continuará como vice-presidente de relações 
institucionais da AsBEA-BR. 

Relator IAB/DN - Sérgio Ferraz Magalhães 
Comunicado Informou que foi realizada a exposição “MACAU//RIO – Descobrir Manuel 

Vicente e Matrizes urbana portuguesa de frentes marítimas em 
transformação” no dia 19 de junho, na sede do IAB-RJ, que inaugurou a série 
de eventos preparatórios do UIA2020RIO. Comunicou que estão formando 
uma delegação para ir ao SEUL. Informou que será realizada a 11ª Bienal de 
Arquitetura em São Paulo, em setembro. O 5º ArquiMemória ocorrerá nos 
dias 27 de novembro a 01 de dezembro, em Salvador, e será organizado pelo 
IAB/BA. Comunicou que estão trabalhando na revisão da Lei nº 8.666/88 e 
que fizeram um ajuste na proposta. Por fim, informou que será realizada a 
eleição do IAB-DN. 

Relator FNA - Cicero Alvarez 
Comunicado Informou que será realizado o 41ª ENSA, em Belo Horizonte, nos dias 01 a 

03 de dezembro. Relatou que a entidade tem 04 participantes na delegação 
para o SEUL. A Vice-Presidente da FNA, Eleonora Mascia, citou que a FNA 
aderiu ao manifesto sobre a discussão que desencadeou várias questões 
urbanas, liderado pela professora Ermínia Maricato. Relatou que a FNA 
participou da Audiência Pública na Câmara dos Deputados, no dia 28 de 
junho, sobre a Gestão Democrática das Cidades tendo como base a Lei nº 
10.257/2001 (Estatuto das Cidades).  

Relator FENEA - Marcos Antonio Francelino da Silva 
Comunicado Informou sobre a agenda: nos dias 28 de maio a 04 de junho foi realizado o 

XXX EREA Centro, em julho será realizado o IV EREA Norte no Pará, o 
Conselho Nacional acontecerá no mês de novembro em Londrina, e o ENEA 
será realizado em Goiânia. Os três encontros de 2018 ocorrerão em Recife no 
mês de janeiro, em Pelotas no mês de abril e em Tocantins no mês de maio. 
Informou ainda que participação da 13ª Bienal de Arquitetura que será 
realizada em São Paulo. Por fim, informou sobre o Concurso Nacional de 
Ideias para Reforma Urbana em parceria com a FNA.  

Relator CEP/BR - Hugo Seguchi 
Comunicado Informou sobre o Encontro de Fiscalização que será realizado nos dias 31 de 

julho e 01 de agosto em Brasília e ressaltou a necessidade de melhoria na 
fiscalização do exercício profissional.  

Relator CEF/BR - José Roberto Geraldine Júnior 
Comunicado Relatou sobre as demandas recebidas pela comissão e informou que as duas 

vertentes que serão trabalhadas são o projeto de acreditação de cursos e a 
oferta de EAD. Fizeram uma reunião para elaborar proposta de alteração do 
texto da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Sobre a 
Comissão de Relações Internacionais do CAU/BR relatou sobre a 7ª TPR do 
Brasil conduzida pela OMC (Organização Mundial do Comércio) que será 
realizada nos dias 17 a 19 de julho, onde será defendida a inclusão do serviço 
de arquitetura.  

 
ORDEM DO DIA  
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1 Regimento Geral do CAU/BR 
Fonte Plenário do CAU/BR 
Relator  Presidente Haroldo Pinheiro 
Encaminhamento Item não discutido. 

 
2 Sugestões de Novos Métodos de Fiscalização 
Fonte CEP – CAU/BR 
Relator  Hugo Seguchi 

Encaminhamento 

O coordenador da CEP, Hugo Seguchi, relatou que há reclamações sobre a 
fiscalização do exercício profissional e recebeu sugestões que serão revisadas 
pelo jurídico e depois analisadas pela Comissão. O assunto será discutido em 
outra reunião.  

 
3 Oficina de capacitação para escritórios para trabalhos no exterior 
Fonte CEF-CAU/BR 
Relator  José Roberto Geraldine Júnior 

Encaminhamento 

O coordenador da CEF, Geraldine Júnior, informou que serão realizadas mais 
duas oficias de capacitação, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, nos 
dias 10 e 11 de agosto respectivamente. Reiterou o encaminhamento para que 
as entidades procurem uma forma de apoiar uma maior adesão de 
participação de pessoas jurídicas nessas Oficinas. 

 
4 Projeto de Acreditação de Cursos 
Fonte CEF-CAU/BR 
Relator  José Roberto Geraldine Júnior 

Encaminhamento 

O coordenador da CEF, Geraldine Júnior, informou que o Projeto de 
Acreditação de Cursos foi aprovado pelo Plenário do CAU/BR e que há um 
projeto estruturado, faltando as questões da operacionalização e, relatou que 
haverá uma reunião com a coordenadora da COA-CAU/BR para tratar do 
assunto. Ressaltou a importância do apoio por parte das entidades. 

 
5 Seminário do CEAU 
Fonte FNA e ABEA 
Relator  Cícero Alvarez e Andréa Vilella 

Encaminhamento 

A Andrea Vilella relatou que ficou definido que o tema seja relacionado com 
a formação e prática da profissão e que manteriam a ideia da inovação 
tecnologia, como exemplo, a EAD como tecnologia de ensino. Citou ainda 
que poderiam abordar como essas ferramentas podem contribuir para o 
ensino, mas que é um assunto que a ABEA irá usar como temática no evento 
da entidade previsto para outubro. O encaminhamento do item de pauta será 
definido na reunião subsequente. 

 
PAUTA ESPECIAL (30.06.2017)  
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Debate sobre a Resolução nº 28 do CAU/BR que dispõe sobre o registro e 
sobre a alteração e a baixa de registro de pessoa jurídica de Arquitetura e 
Urbanismo nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 
Distrito Federal e dá outras providências  

Fonte FNA e AsBEA 
Relator  Cícero Alvarez e Mirian Addor 
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Participações 

Dr. Fábio Lemos Zanão, advogado, mestre em Direito Civil e sócio fundador 
do escritório Zanão e Poliszezuk Advogados Associados e Dr. Filipe Diffini 
Santa Maria, advogado atuante nas áreas de Direito do Trabalho, de Direito 
Constitucional e de Direito Administrativo 

Encaminhamento 

A Presidente da AsBEA, Míriam Addor, comunicou que foram enviados aos 
demais membros dois documentos: um contendo exposição de motivos e a 
proposta de alteração de texto da Resolução nº 28 do CAU/BR. Explicou 
que o objetivo é pleitear o registro de arquitetos e urbanistas como autônomos 
empreendedores perante ao CAU, com a finalidade de associarem entre si ou 
com as demais sociedades de arquitetos. Após debate e contribuição de todos 
os membros, aprovou-se a Proposta nº 01/2017 que encaminha a proposição, 
em anexo, à Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR para análise e 
elaboração de projeto de resolução que trate de registro de arquiteto e 
urbanista autônomo, para posterior apreciação do Plenário do CAU/BR. O 
material será encaminhado à Assessoria Jurídica do CAU/BR para análise e 
parecer jurídico sobre a pretensão normativa. 

 
2 Revisão da Lei das Licitações 
Fonte IAB-DN 
Relator  Sérgio Magalhães 
Participações Dr. Fábio Lemos Zanão e Dr. Filipe Diffini Santa Maria 

Encaminhamento 

Os membros discutiram sobre o documento apresentado pelo Sérgio 
Magalhães, Plano de Ação em defesa do projeto completo/Lei de licitações 
de projetos e obras públicas. O chefe da Assessoria de Comunicação, Julio 
Moreno, participou do momento em que foram definidas datas da Estratégia 
de Comunicação.  
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 Resolução nº 91 do CAU/BR que dispõe sobre o Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) referente a projetos, obras e demais 
serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo e dá outras 
providências 

Fonte Asbea 
Relator  Miriam Addor 
Participações Dr. Fábio Lemos Zanão e Dr. Filipe Diffini Santa Maria 

Encaminhamento 

O item será pautado na reunião subsequente. Não será regulamentado um 
RRT para Pessoa Jurídica, mas a Comissão de Exercício Profissional do 
CAU/BR irá estudar uma solução para que os arquitetos tenham participação 
na autoria. 

 

4 Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) 

Fonte Asbea 
Relator  Miriam Addor 
Participações Dr. Fábio Lemos Zanão e Dr. Filipe Diffini Santa Maria 

Encaminhamento 

A Vice-Presidente da AsBEA, Clarice Debiagi explicou que surgiu a agenda 
de regulamentação do artigo nº 58 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência, que prevê a regulamentação por decreto do percentual de 
unidades residenciais privadas que atendam à acessibilidade. Relatou que 
devem ser discutidas soluções construtivas e dimensões adequadas para que 
os ambientes, conforme a necessidade ao longo do tempo, possam se adequar. 
Para isso, precisa-se discutir a parametrização do que seria o desenho 
universal, daí os arquitetos precisam estar formalmente representados para 
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criar parâmetros específicos para o desenho universal. A proposta é que seja 
elaborada uma minuta de texto onde chegam a dimensões mínimas que 
estariam na obrigatoriedade dos atendimentos às necessidades de 
acessibilidade, sempre tomando como regra de parâmetro geral o desenho 
universal. Ficou encaminhado uma linha de trabalho para debater o assunto e 
trazer para a próxima reunião, após provocar discussão dentro das entidades. 

 
 
 

 
HAROLDO PINHEIRO 

Presidente CAU/BR 
 

 
CICERO ALVAREZ 

Secretário-Executivo e Presidente da FNA 

 
 
 

 

  
DANIELA DEMARTINI 
Secretária Geral da Mesa 

 

  

 
 

 
 


