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SÚMULA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/BR 
 

DATA 24 de agosto de 2017 HORÁRIO 09h10min às 18h10min 

DATA 25 de agosto de 2017 HORÁRIO 09h20min às 17h40min 

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 
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 34ª Reunião  
Encaminhamento O item será pautado na reunião subsequente. 

 
2 Comunicações 
Relator Presidência – Haroldo Pinheiro  

Comunicado 

Relatou que recebeu notas da FNA e do IAB sobre as eleições do CAU, mas 
que a preocupação é com os grupos que continuam permanentemente 
conduzindo o CAU, preenchendo os cargos por muito tempo consecutivo e 
retornando. Mas ressaltou que a alternância entre CAU/UF e CAU/BR é uma 
troca de informações saudável. Sobre o Conselho das Cidades, relatou que 
tem representado o segmento junto com os movimentos sociais em uma 
discussão de tentar reverter o prejuízo causado pelo Decreto que extinguiria o 
Conselho. Informou que os deputados Givaldo Vieira, Paulo Teixeira e 
Carlos Marum estão à frente das discussões. Acrescentou que pode ser 
conveniente uma consulta para saber se deve responder ou não a Consulta 
Nacional sobre a Resolução do Ministério das Cidades. Informou que foi 
realizado o II Fórum Interativo de Desenvolvimento Urbano com a Comissão 
de Desenvolvimento Urbano da Câmara que faz parte de um convênio verbal 
para que, mensalmente, ocorram discussões técnicas sobre questões que 
afetem a política e o desenvolvimento urbano. O tema da próxima discussão, 
a ser realizada em setembro de 2017, será sobre a questão hídrica. Inclusive 
solicitou aos membros do CEAU sugestões de debatedores.  

Relator ABEA - Andrea Lucia Vilella Arruda  

Comunicado 

Fez um relato como representante do CEAU na 69ª Reunião Plenária 
Ordinária e 22ª Reunião Plenária Ampliada, realizadas no mês de agosto, 
destacando o projeto de deliberação plenária que aprovou o calendário e 
regimento interno da II Conferência do CAU/BR, o projeto que homologou o 
plano de ação dos CAU/UF 2017 e o projeto que homologou o Guia do 
Conselheiro do CAU. Como Presidente da ABEA, informou sobre a mudança 
de data da capacitação de coordenadores de cursos, que aconteceu no dia 05 
de agosto, em São Paulo, com a presença de representantes de nove 
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universidades. Comunicou que será realizado o ENSEA nos dias 25 a 28 de 
outubro, em Brasília, no Conselho Nacional de Educação e que o comitê está 
fazendo a avalição dos trabalhos recebidos. Por fim comunicou que a 
entidade decidiu que o ENSEA continuará sendo realizado anualmente, mas 
as apresentações dos trabalhos irão ocorrer a cada dois anos.  

Relator ABAP – Jacobina Albu Vaisman  

Comunicado 

Relatou sobre a realização do Seminário de Paisagismo que apresenta 
projetos da arquiteta Cissa Gomes, de inclusão e revisão de praças, para uma 
associação “Ana Laura para todos” na qual um empresário está implantando 
área verdes e equipamentos especiais para crianças com dificuldades 
sensoriais e motoras. Informou sobre a realização da discussão com o Rafael 
Birmann sobre a privatização de áreas públicas na cidade de São Paulo e de 
Parques Municipais. Informou ainda sobre o Concurso Universitário 
Nacional de Paisagismo, o I Prêmio Rosa Kliass, em parceria com o 
CAU/SP. O Presidente Haroldo Pinheiro elogiou a iniciativa e sugeriu que 
conversasse com o Julio Moreno, Chefe da Comunicação do CAU/BR, para 
elaboração de matéria no sítio eletrônico do CAU/BR sobre o concurso. 

Relator AsBEA - Míriam Roux Azevedo Addor 

Comunicado 

Comunicou que a posse do novo Presidente da AsBEA será realizada no dia 
12 de setembro, em São Paulo. Relatou que no início de julho teve a última 
oficina de capacitação dos escritórios fronteiriços em São Paulo e que todas 
as oficinas foram transmitidas pela internet. Sobre o pedido de estande no 
SEUL, comunicou que não obtiveram respostas para as solicitações feitas, 
então não será possível, além de que a entidade precisa da colaboração do 
trabalho administrativo de outras pessoas. O presidente Haroldo acrescentou 
que o Vice-presidente Anderson Fioreti está mais envolvido nesse assunto. 
Com relação as NBR 13531 e NBR 13532 relatou que a entidade se 
pronunciou na consulta pública. Informou que recebeu o parecer jurídico 
sobre a Resolução nº 38 do CAU/BR e que encaminhou para os advogados da 
entidade. Informou que no dia 04 de outubro a AsBEA fará um seminário, na 
FECOMERCIO/SP, sobre o novo Código de Obras aos novos ajustes à Lei de 
Zoneamento. Explicou que a AsBEA realiza dois seminários por ano, sendo 
que o primeiro de 2017 foi sobre BIM e o segundo aborda mais legislação. 
Por fim, comunicou que o SindusCON/SP (Sindicato da Construção) abriu o 
2º prêmio de excelência BIM. 

Relator IAB/DN - Sérgio Ferraz Magalhães  
Comunicado O Sérgio Magalhães não pôde comparecer e enviou uma carta de despedida 

aos demais membros, pois seria a última reunião que compareceria 
representando o IAB/DN, devido às eleições do Instituto.  

Relator FNA - Cicero Alvarez  
Comunicado A Vice-Presidente da FNA Eleonora Mescia relatou que a entidade divulgou 

uma nota sobre as eleições do CAU. Relatou que em agosto teve uma eleição 
do sindicato em Brasília e que o novo coordenador das Diretorias da FNA se 
chama Danilo Matoso. Explicou que uma comitiva está em Brasília para 
tratar do Plano Diretor de Florianópolis, que foi judicializado na Procuradoria 
Geral da República, e que eles se propuseram a apresentar na reunião do 
CEAU o trabalho que está sendo realizado em Florianópolis. Acrescentou 
sobre a questão de fazer uma campanha nacional propondo a revisão dos 
planos diretores. O Cicero Alvarez informou que a entidade divulgou uma 
entrevista com uma arquiteta de São Paulo que faz mapeamento de ruído, 
cujo assunto é muito interessante, pois pode ter impacto no planejamento, 
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além de ser outra área de atuação da profissão. 

Relator FENEA - Marcos Antonio Francelino da Silva 
Comunicado Informou que o próximo mandato da federação terá duração de dezoito 

meses. Relatou que foi realizado o ENEA no mês em agosto, em Goiânia e 
que, ainda em 2017, terão o encontro Leste e outro encontro em São Paulo. 
Informou sobre o calendário de 2018 da Federação e que o CNPJ foi 
regularizado. 

Relator CEP/BR - Hugo Seguchi 
Comunicado Relatou sobre o encontro temático realizado em Brasília, com a presença de 

agentes de fiscalização dos CAU/UF, nos dias 31/07 e 01/08. Comunicou que 
o anteprojeto de resolução sobre RRT está sendo analisado pela assessoria 
jurídica do CAU/BR. Relatou que participou do evento CEP-SUL onde 
debateram sobre comércio de serviços de arquitetura pela internet, escritório 
modelo e empresa júnior e, chegaram em um entendimento que foi 
encaminhado à CEP-CAU/BR para que possa ser normatizado. 

Relator CEF/BR - José Roberto Geraldine Júnior 
Comunicado Relatou que colegas tiveram dificuldades para revalidar diplomas em 

Portugal porque as universidades estão criando dificuldades e, para isso, a 
comissão está trabalhando junto com o Itamaraty para obter resposta sobre o 
assunto. Informou que após reunião do Conselho Diretor do CAU/BR, foi 
definido que as manifestações técnicas serão retomadas. Informou ainda que 
não haverá reunião ordinária da comissão no mês de setembro em 
decorrência do SEUL, mas terá uma reunião técnica da assessoria com o 
suplente Fernando Márcio para garantir a continuidade do projeto para fazer 
uma avaliação das oficinas de capacitação e futuras ações nesse sentido.  

 
ORDEM DO DIA  
 
1 Sugestões de Novos Métodos de Fiscalização  
Fonte CEP-CAU/BR 
Relator  Hugo Seguchi 

Encaminhamento 

O conselheiro Hugo Seguchi explicou que a comissão tem realizado 
seminários em algumas cidades, desde 2015, e assim, coletando dados dos 
fiscais e conselheiros dos CAU/UF sobre fiscalização. Solicitou sugestões 
para acrescentar no plano de elaboração da política de fiscalização e 
informou que a comissão está trabalhando em um escopo sobre o assunto. A 
Nina Vaisman acrescentou as dificuldades do mercado para os profissionais e 
reiterou que, primeiramente, os arquitetos precisam conquistar o espaço do 
projeto. A Míriam Addor relatou que a reserva técnica é um assunto que 
precisaria de melhor fiscalização. Os membros discutiram que o começo é a 
educação e a conscientização e, para melhorar a relação do conselho com a 
sociedade, sugeriram de que o CAU vá até as faculdades e universidades para 
estreitar relacionamento. 

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

Encaminhamento 

Apresentou o resumo do trabalho realizado, que foi uma iniciativa da 
Comissão de Relações Internacionais do CAU/BR e da AsBEA, além de 
exibir fotos das cidades que receberam as oficinas e o cronograma. Informou 
ainda que todas as oficinas foram transmitidas pela internet e tiveram um 
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número significativo de visualizações. Relatou que o resultado foi muito 
positivo e que reforça a necessidade de apoiar as ações das entidades no que 
compete ao CAU.  

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

Encaminhamento 

O Geraldine Jr. explicou que o Projeto do Sistema de Acreditação de Cursos 
de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR foi aprovado na 60ª Reunião 
Plenária do CUA/BR, realizada em novembro de 2016. Como referências, 
foram utilizados os acordos de cooperação que o CAU possui, em especial 
com o RIBA. Fez a apresentação de todo o conteúdo do projeto apresentando 
os critérios de avaliação, as visitas in loco, os trâmites entre outros. Solicitou 
que fosse enviado aos membros do CEAU para ciência o material do projeto 
como: a Diretriz curricular, perfis e padrões de qualidade, carta da 
Unesco/UIA e projeto. 

 
4 II Conferência de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR  
Fonte Presidência 
Relator  Haroldo Pinheiro 

Encaminhamento 

O presidente Haroldo Pinheiro informou que o evento é trienal e iniciará o 
processo de boas-vindas do Congresso UIA 2020 Rio. Explicou que será 
utilizado o formato da I Conferência Nacional realizada em Fortaleza, em 
2014 e informou a programação prevista.  

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

Encaminhamento 

A Andrea Arruda relatou que o interesse é para que seja sobre um tema 
aliando ensino e prática profissional com tecnologia.  Sugeriu que cada 
membro do CEAU indique um nome para ser palestrante/debatedor. Os 
membros discutiram e definiram como tema: Arquitetura e Urbanismo como 
aprendizagem intercultural. 
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 Resolução nº 38 do CAU/BR que dispõe sobre a fiscalização do 
cumprimento do Salário Mínimo Profissional do Arquiteto e Urbanista e dá 
outras providências. 

Fonte FNA e AsBEA 
Relator  Cícero Alvarez e Mirian Addor 

Encaminhamento 

Relembrou que no dia 30 de junho foi proposto um texto base com a 
participação de todas as entidades do CEAU e com a presença dos advogados 
da AsBEA e FNA e, neste dia, a ideia era de que virasse uma resolução ou 
alteração dentro da Resolução CAU/BR nº 38, mas ressaltou que o parecer 
jurídico do CAU/BR não recomenda a regulamentação do assunto. O Cicero 
Alvarez relatou que pela Resolução nº 38 só tem uma forma de contratação 
de trabalho que é a CLT, mas, atualmente, dentro da reforma trabalhista 
existem flexibilidades. A alteração da resolução seria para proporcionalizar as 
horas trabalhadas. A Miriam Addor acrescentou que tem alguns casos, em 
função da sazonalidade do mercado, e por isso, precisa ter essa flexibilidade 
dentro desse espectro/cenário. O chefe da Assessoria Jurídica do CAU/BR, 
Carlos Medeiros, ressaltou que profissional autônomo não pode ser tratado 
dentro da resolução que trata de pessoa jurídica. O CAU/BR não pode criar 
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normas que induzam a sociedade a erro, inclusive no âmbito tributário. Disse 
que pode ser criada uma flexibilização para que em casos de serviços de 
profissional autônomo não sejam aplicadas regras do salário mínimo 
profissional, pois esta é aplicada a profissionais com vínculo empregatício. O 
presidente Haroldo Pinheiro sugeriu que a proposta de texto seja pautada e 
discutida dentro da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR e que o 
Carlos Medeiros elabore um esboço a partir do texto apresentado e discutido.  
Foi sugerido para que tenha nas recomendações dos anuários a quantidade de 
contratantes e contratados que estão submetidos às disposições da Resolução 
Nº 38. 

 
7 Revisão da Lei das Licitações  
Fonte IAB-DN 
Relator  Sérgio Magalhães 

Encaminhamento 

O presidente Haroldo Pinheiro relatou sobre o interesse de contratar um 
consultor legislativo para montar uma proposta de projeto de lei específico 
para licitação de projeto de obras públicas, ou seja, separar da lei geral de 
licitações. A ideia é que o especialista cruze as leis que existem e que 
estabelecem metas para construção, como o Estatuto das Cidades. Ressaltou 
que, atualmente, é difícil fazer um documento conjunto com outras entidades 
sem fazer concessões, então é interessante elaborar uma legislação que trate 
disto.  

 

8 
Consulta Nacional da NBR 13531 e NBR 13532 – Elaboração de projeto 
de arquitetura (impacta na Lei 8666) – discussão conjunta com o ponto 
de pauta nº 7. 

Fonte AsBEA 
Relator  Miriam Addor 

Encaminhamento 

A Míriam Addor apresentou como a norma está organizada e pediu para 
tratar o assunto junto com o tema da pauta anterior, Revisão da Lei das 
Licitações.  Na norma diz que o projeto executivo está substituindo o projeto 
básico. O presidente Haroldo Pinheiro sugeriu torpedear esta norma, 
principalmente que não cobra compatibilização dos projetos, da maneira mais 
técnica possível. 
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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 

Encaminhamento 

A Miriam Addor relatou que fez uma proposta para a Comissão de Exercício 
Profissional do CAU/BR, de estudo de um RRT para pessoa jurídica na 
forma que a responsabilidade técnica fosse da pessoa jurídica que está 
prestando o serviço e que os profissionais vinculados também tivessem essa 
responsabilidade técnica. O presidente Haroldo Pinheiro sugeriu que seja 
feita uma nota de esclarecimento ao invés de alterar a Resolução. Os 
membros concordaram que o caso se trata de problema de entendimento por 
parte do CAU/SP. O Cícero Alvarez sugeriu que o CAU/BR converse com o 
CAU/SP para esclarecer e alinhar o entendimento. 

 
10 Ampliação do número de escritórios de arquitetura e urbanismo 
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Fonte AsBEA 
Relator  Miriam Addor 
Encaminhamento O item não foi discutido. 

 
Extra pauta CAU e as entidades 
Fonte ABAP 
Relator  Nina Vaisman 

Encaminhamento 

A Nina Vasiman ressaltou a opinião do Presidente Haroldo Pinheiro com 
relação à importância de uma orientação nas mudanças de mandato, ou seja, 
que haja uma direção para as próximas gestões, mostrando as dificuldades 
encontradas e relembrando as atribuições do CAU, a consciência que é uma 
autarquia que abriga entidades, que tem uma relação direta. Disse que por um 
lado as entidades têm tido certo apoio do CAU/BR, mas acha que o CAU tem 
sombreado os trabalhos das entidades com eventos de capacitação de 
profissional.  

 
 
 

 
HAROLDO PINHEIRO 

Presidente CAU/BR 
 

 
CICERO ALVAREZ 

Secretário-Executivo e Presidente da FNA 

 
 
 

 

  
DANIELA DEMARTINI 
Secretária Geral da Mesa 

 

  

 
 

 
 


