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SÚMULA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/BR 
 

DATA 07 de dezembro de 2017  HORÁRIO 09 h às 18 h 

DATA 08 de dezembro de 2017  HORÁRIO 09 h às 18 h 

LOCAL Brasília – DF 
 
 Cicero Alvarez (Presidente FNA) Coorden.

 Anderson F. de Menezes (Presidente em exercício 
  

Membro 
Hugo Seguchi (CEP-CAU/BR) Membro 
Luciana B. Martins Schenk (Vice-Presidente ABAP) Membro 
João Carlos Correia (Presidente ABEA) Membro 
Nivaldo V. de Andrade Junior (Presidente IAB/DN) Membro 
Marcos Antonio Francelino da Silva (FENEA) Membro 

ASSESSORIA Daniela Demartini (Secretária Geral da Mesa CAU/BR) 
 

Leitura e aprovação da Súmula da reunião 31, 32, 33, 34, 35  
Encaminhamento As súmulas serão enviadas via e-mail ao Coordenador do CEAU. 

 
Comunicações 

Responsável Anderson Fioreti de Menezes 

Comunicado 
Comunicou que está no cargo de presidente em exercício do CAU/BR, em 
decorrência do afastamento temporário por motivos de saúde do 
presidente Haroldo Pinheiro.  

 
Responsável Cicero Alvarez 

Comunicado 

Informou sobre o 41º Encontro Nacional de Sindicato de Arquitetos e 
Urbanistas (ENSA) realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, nos dias 
01 a 03 de dezembro. Relatou que tiveram encontros regionais no primeiro 
dia do evento, além da premiação nacional de arquitetos de Minas Gerais.  

 
Responsável Luciana Bongiovanni Martins Schenk 

Comunicado 

Relatou que o intuito da ABAP com o IAB é fomentar a visibilidade da 
profissão perante a sociedade. Relatou que durante o ano de 2017 a 
entidade realizou uma sequência de sessões técnicas, de discussões 
políticas, como o caso da privatização dos parques públicos de São Paulo 
e questões de planejamento de regiões da cidade através da paisagem.  

 
Responsável João Carlos Correia 

Comunicado 

Informou que no final de outubro foi realizada a eleição da ABEA, na qual 
foi eleito presidente. A eleição foi parte do evento XXXVI ENSEA - XIX 
CONABEA, realizado nos dias 25 a 28 de outubro, no Conselho Nacional 
de Educação, no qual teve o desmonte da educação pública (Novo decreto 
em substituição ao Decreto nº 5773). Relatou ainda que foram informados 
que as diretrizes curriculares vão sofrer alterações.  

 
Responsável Nivaldo Vieira de Andrade Junior 

Comunicado Sugeriu a criação de instrumentos para registro de profissionais para que o 
CAU tenha algum controle de parâmetro, visto que o MEC abriu mão da 
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regulamentação da educação. Ressaltou a importância dessa discussão em 
outra reunião do CEAU. 

 
Responsável Marcos Antonio Francelino da Silva 

Comunicado 

Relatou que foi realizado o Encontro Estadual de Escritórios de 
Arquitetura (SOFA) em Maringá, no dia 13 de novembro e o CONEA no 
Paraná, nos dias 15 a 19 de novembro. Informou que serão publicadas 
quatro revistas online para divulgação de trabalho da FENEA. Relatou que 
o próximo conselho nacional será realizado em março, na região norte. 
Informou ainda da reaproximação com o CONEA e da defesa contra o 
cercamento do campo central da UFRGS e defesa dos estudantes da PUC-
RGS. 

 
Responsável Hugo Seguchi 

Comunicado 

Sugeriu para que as propostas e sugestões oriundas do CEAU tenham 
encaminhamentos, inclusive nas comissões. Informou que a comissão, 
durante os três anos, trabalhou com quatro resoluções importantes.  
Sugeriu ainda que o CAU tenha um plano de marketing para melhorar a 
comunicação das atribuições dos arquitetos e urbanistas, por exemplo.  

 
ORDEM DO DIA  

 
1 Relatório de Gestão 
Fonte Presidência CAU/BR e SGM 
Relator  Anderson Fioreti e Daniela Demartini 

Encaminhamento 
O Relatório de Gestão 2017 do CEAU foi apresentado pela Secretária 
Geral da Mesa, Daniela Demartini, e aprovado pelos membros após 
ajustes solicitados. 

  
2 II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo 
Fonte Presidência CAU/BR e CEAU 
Relator  Cicero Alvarez 

Encaminhamento 

O Assessor de Imprensa e Comunicação Leonardo Echeverria informou 
sobre a audiência do evento como a repercussão na imprensa com 
publicações em jornais e revistas e as visualizações nas redes sociais. Os 
membros sugeriram para que na próxima Conferência, a inscrição no sítio 
eletrônico do CAU/BR seja somente uma pré-reserva da vaga do 
participante e que não tenha o encerramento de inscrições, 
independentemente da quantidade de interessados. 

 
3 Plano de Ação 2018 
Fonte Presidência CAU/BR e SGM 
Relator  Anderson Fioreti e Daniela Demartini 

Encaminhamento O Plano de Ação 2018 foi apresentado pela Secretária Geral da Mesa, 
Daniela Demartini, e enviado a todos os membros por e-mail. 

 
4 Análise Eleições CAU 2017 e sugestões para as próximas 
Fonte CEAU 
Relator  Cicero Alvarez 

Encaminhamento A Secretária Geral da Mesa Daniela Demartini enviará os três Regimentos 
das três eleições do CAU para que o assunto seja discutido na reunião 



 

 
3 

subsequente. O João Carlos Correia ficou responsável por fazer uma 
análise e trazer para os demais membros. 

 
5 Revisão da Lei das Licitações – Contratação de Obras Públicas 
Fonte Gabinete e Assessoria Parlamentar e Institucional 
Relator  Raquelson Lins e Luciana Rubino 

Encaminhamento O Chefe de Gabinete Raquelson Lins encaminhará a minuta do Projeto de 
Lei que trata das Licitações, após sua finalização, aos membros do CEAU. 

 
6 Ampliação do número de escritórios de arquitetura e urbanismo 
Fonte AsBEA 
Relator  Edson Lopes 
Encaminhamento O item não foi discutido devido à ausência justificada do Edson Lopes.  
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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 Edson Lopes 
Encaminhamento - 

 

8 
Resolução nº 38 do CAU/BR 38 que dispõe sobre a fiscalização do 
cumprimento do Salário Mínimo Profissional do Arquiteto e 
Urbanista e dá outras providências. 

Fonte Presidência CAU/BR e CEAU 
Relator  Anderson Fioreti e Cicero Alvarez 
Encaminhamento - 

 

9 
Projeto de Lei nº 4.990/2016 que determina a divulgação, na forma 
que especifica, do tempo estimado de vida útil de prédios e demais 
edificações públicas, e dá outras providências. 

Fonte Presidência do CAU/BR 
Relator  Cícero Alvarez  

Encaminhamento 

A Assessora Parlamentar e Institucional Luciana Rubino informou que o 
CAU/BR entrou em contato com o relator do Projeto de Lei nº 
4.990/2016, mas a Assessoria Parlamentar não tinha subsídio formal do 
CAU com relação ao assunto. O parecer foi alterado e está em vigor, mas 
o projeto de Lei ainda está em tramitação na Comissão competente.   
A Assessora Parlamentar e Institucional Luciana Rubino enviará e-mail 
aos membros do CEAU para que encaminhem contribuições a serem 
enviadas ao relator do Projeto de Lei supracitado. 

 
10 ABNT 
Fonte Presidência do CAU/BR  
Relator  Anderson Fioreti e Raquelson Lins 

Encaminhamento 

O Edson Lopes comunicou que a consultoria realizada pelo Ronaldo não 
poderá ter continuidade e é muito importante que o CAU tenha essa 
representação dentro da ABNT, por meio de um consultor, visto que há 
muitas normas sendo criadas sem o acompanhamento devido. 
Proposta nº 06/2017 CEAU-CAU/BR que propõe que o CAU/BR contrate 
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um funcionário como assessor junto a ABNT, organize uma estrutura 
contínua de informações sobre as normas em revisão e sobre aquelas que 
necessitam de revisão e que, na revisão das normas, o CAU/BR, incentive 
o estabelecimento de diretrizes e parâmetros e não de modelos e exemplos 
de aplicação que limitam a autonomia do arquiteto e urbanista no 
exercício da profissão.  

 
11 Manifestação em defesa das universidades públicas 
Fonte FENEA 
Relator  Marcos Antonio Francelino da Silva 

Encaminhamento 

Proposta nº 04/2017 CEAU-CAU/BR que propõe que o CAU/BR se 
posicione publicamente a favor da universidade pública, gratuita, de 
qualidade e socialmente referenciada, por entender que devem ser 
garantidos o financiamento público e a autonomia da universidade 
pública, frente ao seu papel de formador de sujeitos sociais e de produtora 
de conhecimento, atendendo às demandas sociais e tornando-se um meio 
para a superação das desigualdades sociais. 

 
12 Modificação do art. 177 da Resolução CAU/BR nº 139/2017 
Fonte AsBEA  
Relator  Edson Lopes 

Encaminhamento 

Proposta nº 10/2017 CEAU-CAU/BR que propõe à Presidência do 
CAU/BR que encaminhe à comissão competente a proposta de alteração 
no Regimento Geral do CAU para que as entidades nacionais fundadoras 
do CAU sejam membros natos dos CEAU-CAU/UF. 

 
13 Discussão do texto RRT – OMS - Idoso 
Fonte  
Relator   

Encaminhamento 

O assunto será discutido novamente na reunião subsequente, mas os 
membros propuseram como contribuição ao anteprojeto de resolução para 
revisão da Resolução nº 91/2017 CAU/BR, o texto: Declaro, sob as penas 
da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT atendo aos 
princípios do desenho universal para todas as pessoas conforme normas e 
legislação vigente, sendo admitida a opção “não se aplica”. 

 
14 Manifesto em defesa do IPHAN 
Fonte IAB/DN 
Relator  Nivaldo Vieira de Andrade Junior 

Encaminhamento 

Proposta nº 09/2017 CEAU-CAU/BR que propõe que o CAU/BR realize 
moção de louvor ao IPHAN, pelos seus 80 anos de atuação em defesa do 
Patrimônio Cultural Brasileiro, que realize moção de repúdio às recentes 
nomeações de pessoas para os cargos de Superintendentes Estaduais do 
IPHAN, sem experiência prévia ou sem formação específica na área e que 
realize ações no sentido de fomentar a realização imediata de concursos 
públicos nacionais para contratação de arquitetos e urbanistas e de demais 
profissionais necessários à adequada atuação do IPHAN, bem como da 
implantação dos planos de carreira dos servidores do órgão. 

 
15 Manifesto em defesa do Teatro Oficina 
Fonte ABAP 
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Relator  Luciana Bongiovanni Martins Schenk 

Encaminhamento 

Proposta nº 03/2017 CEAU-CAU/BR que propõe que a Presidência do 
CAU/BR envie Ofício ao Iphan, solicitando que encaminhe o processo ao 
Conselho Consultivo para que tome posição acerca da questão, garantindo 
a preservação da ambiência do Teatro Oficina 

  
16 Formação social e política dos Arquitetos e Urbanistas 
Fonte  
Relator   
Encaminhamento - 

 

17 CNPCP. Resolução 09. Unidades Penais. Conselho Nacional de 
Politica Criminal e penitenciaria 

Fonte FNA 
Relator  Cicero Alvarez 

Encaminhamento 

Proposta nº 02/2017 CEAU-CAU/BR que propõe que a Presidência do 
CAU/BR encaminhe Ofício ao Ministro da Justiça e ao Conselho Nacional 
de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça informando o 
posicionamento das Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo com 
relação ao assunto. 

 
18 Calendário de reuniões CEAU 2018 
Fonte Secretaria Geral da Mesa 
Relator  Cicero Alvarez 

Encaminhamento 

O calendário de reuniões 2018 do CEAU foi definido e aprovado pelos 
membros presentes. As datas das reuniões serão: 29 e 30 de janeiro, 05 e 
06 de abril, 14 e 15 de junho, 09 e 10 de agosto, 10 e 11 de outubro e 06 e 
07 de dezembro de 2018.  

 
 
 
 

 
 
 

CICERO ALVAREZ 
Coordenador 

 
 
 

ANDERSON FIORETI DE MENEZES 
Presidente em exercício CAU/BR 

 


