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ATA DA 79ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 E 29 DE JUNHO DE 

2018. 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoitos, às nove horas, reuniu-se o Plenário do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, no Hotel Mercure Líder, SHN quadra 5, 

bloco 1 – Asa Norte – Brasília-DF. Sob a presidência de Luciano Guimarães, os conselheiros: Joselia da 

Silva Alves (AC), Josemee Gomes de Lima (AL), Claudemir José Andrade (AM), Humberto Mauro 

Andrade Cruz (AP), Guivaldo D’Alexandria Baptista (BA), Luis Fernando Zeferino (DF), Eduardo 

Pasquinelli Rocio (ES), Maria Eliana Jubé Ribeiro (GO), Emerson do Nascimento Fraga (MA), José 

Antonio Assis de Godoy (MG), Osvaldo Abrão de Souza (MS), Luciano Narezi de Brito (MT), Juliano 

Pamplona Ximenes Ponte (PA), Cristina Evelise Vieira Alexandre (PB), Roberto Salomão do Amaral e 

Melo (PE), José Gerardo da Fonseca Soares  (PI), Jeferson Dantas Navolar (PR), Carlos Fernando de 

Souza Leão Andrade (RJ), Patrícia Silva Luz Macedo  (RN), Roseana de Almeida Vasconcelos (RO), 

Nikson Dias de Oliveira (RR), Ednezer Rodrigues Flores (RS), Ricardo Martins da Fonseca (SC), 

Fernando Márcio de Oliveira (SE), Nádia Somekh (SP), Matozalém Souza Santana (TO) e Andrea Lúcia 

Vilella Arruda (IES), o ouvidor geral Roberto Simon, convidados: Nivaldo Vieira de Andrade Júnior – 

representante do CEAU-CAU/BR e a Secretária Geral da Mesa – Daniela Demartini. 1. Abertura: O 

presidente LUCIANO GUIMARÃES, às nove horas do dia vinte e quatro dias de maio de dois mil e 

dezoito, iniciou a 79ª Plenária Ordinária do CAU/BR. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: O 

presidente LUCIANO GUIMARÃES pediu que todos, de pé, ouvissem a execução do Hino Nacional 

Brasileiro. 3. Homenagem à Conselheira Briane Bicca: O conselheiro Ednezer Rodrigues Flores falou 

sobre a conselheira Briane Bicca, prestando uma homenagem em nome do Plenário do CAU/BR. O 

Presidente Luciano Guimarães pediu 1 minuto de silêncio. 4. Verificação da pauta: O presidente 

LUCIANO GUIMARÃES leu a pauta perguntou se alguém teria alguma observação, dúvida ou mesmo 

necessidade de esclarecimento. 5. Aprovação da Ata da 78ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR: 

A ata foi aprovada com 19 votos a favor, 00 contrários, 05 abstenções e 03 ausências. 6. Comunicações: 

a) do Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/BR – NIVALDO 

VIEIRA DE ANDRADE JÚNIOR comunicou que: A última reunião do Colegiado foi no Rio de Janeiro, 

para acompanhar o andamento do congresso UIA 2020. Reuniram-se com o comitê executivo 

organizador, onde foi apresentado o andamento do congresso e a proposta de programação para o evento 

da Capital Mundial da Arquitetura; Alguns estados ainda não implantaram os CEAU/UF e isso é urgente; 

Uma comissão da ABNT se reúne em SP para discussão das normas que dizem respeito à arquitetura e há 

uma quantidade enorme de engenheiros e pouca participação dos arquitetos. É preciso marcar presença 

nessa reunião, com maior participação dos arquitetos e urbanistas; O CAU/BR e o IAB estão organizando 

um Seminário Nacional de Política Urbana, que acontecerá nos dias 3 e 4 de julho, na sede do IAB/SP, 

onde pretende-se construir um documento que será encaminhado aos candidatos com a pauta de Política 

Urbana proposta pelas entidades e pelo CAU; Está sendo proposto um Seminário de Ensino e Formação, 
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em parceria com a Abea-RJ, para discussão das atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas em 

função da sua formação. Provavelmente acontecerá em São Paulo, nos dias 5 e 6 de setembro, em local a 

definir. b) do CG-CSC – Conselheiro JEFERSON DANTAS NAVOLAR comunicou sobre: 

Implantação do Sistema de Gestão Integrada (SGI), que se encontra em um momento muito importante. 

Pretendem rever a resolução que regula a participação dos CAU/UF nesse sistema; Estudo sobre um novo 

formato de gestão do SICCAU; Seminário Nacional do CSC, que aconteceu em Brasília nos dias 25, 26 

e 27 de junho. c) do CG-FA – conselheiro OSVALDO ABRÃO DE SOUZA: comunicou que: Sobre 

as diretrizes para 2018, serão mantidos os procedimentos atuais, não alterando o que foi praticado até 

então, ou seja: os valores de superávit serão abatidos nos aportes para o próximo período; Sobre as 

diretrizes para 2019, serão mantidos os procedimentos atuais quanto ao possível superávit. Ficou acordado 

que não será mantida a metodologia atual, em função de uma nova proposta que será apresentada pelos 

Presidentes Heitor, Jeferson e André ao Fórum de Presidentes. Diante do posicionamento dos Presidentes, 

o CG-FA tomará posição para apresentar à CPFi e submeter a reunião Plenária de Julho de 2018, para 

inclusão nas diretrizes 2019; A análise final das diretrizes para o Fundo de Apoio se dará na reunião da 

CPFI dos dias 05 e 06 de julho, visando submete-las à Reunião Plenária de julho/2018. d) da Ouvidoria 

Geral – ROBERTO SIMON: Justificou sua ausência; Comissões Ordinárias: CEF – A coordenadora 

da CEF ANDREA LUCIA VILELLA ARRUDA comunicou que: Foram registrados 32 cursos e 

analisados 2 processos de estrangeiros; Participou como membro observador da Reunião do Acordo de 

Canberra sobre Acreditação de Cursos, ocorrida nos dias 21 e 22 de maio em Londres, Inglaterra. 

Comentou as impressões que teve dessa reunião; Não pôde participar da Convenção do AIA em Nova 

Iorque, conforme aprovado pelo Plenário, por motivos de ordem pessoal; Foi aprovado o Plano de 

Trabalho da Comissão; Analisaram solicitações de outras Comissões e de outros setores do CAU/BR; 

Realizaram um Seminário de Ensino e Formação em Manaus-AM, que teve grande participação dos CAU 

da Região Norte. A Comissão tem a intenção de fazer outros seminários em todas as regiões. CEF – A 

coordenadora da CEP LANA JUBÉ comunicou que: A Comissão está trabalhando na revisão da 

Resolução nº 22; Solicitaram à Presidência um assessor jurídico para auxiliar a Comissão na elaboração 

de normativos, em caráter permanente; Solicitaram à CED uma proposição para revisão da Resolução nº 

67, que trata de direitos autorais e plágio; Foi aprovado o texto do Projeto de Resolução que altera as 

Resoluções nº 91 e 93, de 2014; Foi aprovado o relatório e voto do relator ref. ao processo de 

indeferimento de requerimento de CAT-A, em grau de recurso ao CAU/BR, e encaminhado ao Plenário 

para apreciação e julgamento; Foram aprovados os relatórios e votos de 3 processos de fiscalização, em 

grau de recurso ao CAU/BR, e encaminhados ao Plenário para apreciação e julgamento; A Comissão 

discutiu e deliberou sobre diversas demandas de CAUs/UF e outras Comissões do CAU/BR, relativas às 

revisões de normas sobre RRT, e Certidões, consulta sobre atribuições e atividades, sobre procedimentos 

de analises de registros feitos pelos UF, pedidos de implantação de funcionalidades no SICCAU. CED - 

O coordenador da CED, GUIVALDO D’ALEXANDRIA BAPTISTA comunicou que: A Comissão 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 3

continua discutindo sobre as propostas de alteração da Resolução CAU/BR nº 143/2017, que trata da 

condução dos processos éticos no âmbito do CAU; Foram distribuídos 3 processos ético-disciplinares; 

Foi aprovada a criação do cadastro de peritos junto ao CAU, para a atuação em processos ético-

disciplinares; A Comissão discutiu e encaminhou questionamentos à CEF e à CEP sobre o cumprimento 

de sanção ético-disciplinar para atividade de ensino de Arquitetura e Urbanismo; Estão trabalhando na 

criação de um canal de ética no Youtube e Perguntas Frequentes (FAQ); A Comissão está trabalhando na 

criação de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em matérias ético-disciplinares conciliáveis e 

possibilidade de encaminhamentos alternativos no processo ético; O próximo Seminário Regional da 

CED-CAU/BR será realizado em Recife-PE, nos dias 23 e 24 de agosto; O Treinamento Técnico será 

realizado nos dias 13 e 14 de setembro, em Brasília. COA – A coordenadora da COA PATRÍCIA SILVA 

LUZ DE MACEDO comunicou que: Estão em diligencia os regimentos internos dos CAU AL, BA, CE, 

DF, ES, GO, MS, MT, PI, PR, RJ, SP, RO e PA; Foram homologados os regimentos internos dos CAU 

MG, SE, RS, SC, AM e RN; Foram devolvidos os regimentos internos dos CAU/PA e CAU/RO, em 

diligência; Foram encaminhados para a homologação do Plenários os regimentos internos dos CAU/PB e 

CAU/PE; Foi solicitado à Presidência do CAU/BR o envio de comunicação aos CAU/UF que ainda não 

encaminharam seus regimentos internos para apreciação da Comissão, descumprindo os prazos constantes 

na Resolução CAU/BR n° 139; Foram designados os conselheiros Patricia Luz e Emerson Fraga para 

acompanharem e relatarem as complementações no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 

CAU/BR; Foi designada para relatar a proposta encaminhada pelo CEAU-CAU/BR, para modificação do 

Regimento Geral do CAU; A COA-CAU/BR pretende realizar reunião no CAU/SP, com participação de 

representantes das COA-CAU/UF da Região Sudeste, no dia 03 de agosto; Foi encaminhado ao Conselho 

Diretor a orientação quanto à obrigatoriedade da elaboração de relatório de viagem por parte do 

conselheiro. CPFi - O coordenador da CPFI OSVALDO ABRÃO DE SOUZA comunicou que: A 

Comissão discutiu novas formas de acompanhamento da execução orçamentária dos CAU/UF, 

eliminando a obrigatoriedade de envio da prestação de contas trimestral, mas exigindo celeridade no 

preenchimento dos lançamentos contábeis pelo CAU/UF; A Comissão acatou a proposição do Auditor 

Chefe sobre alteração da dinâmica de visitas da Auditoria Externa, de forma a se realizar duas visitas nos 

CAU/UF, uma após o primeiro semestre, e outra ao fechamento para envio das prestações de conta ao 

TCU; Está pautado nesta Reunião Plenária as Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de 

Ação do CAU referente ao exercício de 2018; A comissão iniciou a revisão da Resolução nº 101, definindo 

os procedimentos contábeis e de auditoria no acompanhamento das prestações de contas; O evento da 

CPFI acontecerá nos dias 2 e 3 de agosto, em local a definir, e será dividido entre Planejamento, 

Financeiro e Auditoria. O primeiro dia terá prioridade para presidentes e conselheiros, e o segundo dia 

será focado no corpo técnico. Comissões Especiais: CPP: A coordenadora da CPP JOSEMÉE GOMES 

DE LIMA comunicou que: Participaram de Seminário sobre Assistência Técnica em Macapá-AP; Estão 

organizando um Seminário sobre o Cartão Reforma em parceria com o CONFEA e o Ministério das 
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Cidades, que ocorrerá provavelmente no dia 15 de agosto; Participarão do Seminário do CEAU, que 

acontecerá no dia 21 de julho no Rio de Janeiro, na mesa que discutirá sobre assistência técnica de 

interesse social; Participarão do Seminário da CPUA, que ocorrerá nos dias 3 e 4 de julho, em São Paulo, 

e tratará de habitação social, dentre outras matérias; A Comissão realizará uma Reunião Técnica em São 

Paulo, no dia 2 de julho, onde conversarão com o pessoal da ABRAMAT, com a presença do CAU/SP; 

Será realizada uma Reunião Técnica em Maceió com a ONU para tratar do projeto de revitalização das 

grotas alagoanas. CPUA: O coordenador-Adjunto da CPUA NIKSON DIAS DE OLIVEIRA 

comunicou que: Foi realizada uma Reunião Extraordinária da Comissão no dia 24 de maio; Trataram do 

Seminário Nacional de Política Urbana: por Cidades mais Humanas, Democráticas e Sustentáveis em 

conjunto com a COPUHS – IAB, que acontecerá em São Paulo, nos dias 3 e 4 de julho; A Comissão 

participaria na quinta-feira (28/06) de um evento do Banco Mundial com o Ministério das Cidades sobre 

Agenda Urbana, mas foi remarcado para agosto; Estão desenvolvendo uma publicação para a educação 

infantil sobre educação urbanística e ambiental nas escolas; Aprovaram uma minuta de Ofício que será 

encaminhado aos CAU/UF sobre a importância da participação na elaboração dos Planos Diretores das 

suas cidades; Participarão do Seminário Internacional de Arquitetura Latino Americana, que acontecerá 

nos dias 18 a 20 de setembro em Boa Vista-RR, e realizarão a Reunião Ordinária da Comissão dia 17, no 

mesmo local. CRI - A coordenador da CRI FERNANDO MÁRCIO DE OLIVEIRA comunicou que: 

Não houve Reunião Ordinária da Comissão no mês de junho; A Comissão realizou uma Oficina do 

Mercado Exterior em conjunto com o CAU/DF, no dia 06 de junho; Participou, representando o CAU/BR, 

da Reunião com a Ordem dos Arquitectos de Portugal em Lisboa, no dia 25 de maio; Participou, 

representando o CAU/BR, da 5ª. Feira Internacional de Comércio em Serviços, em Pequim na China, nos 

dias 28 a 31 de maio. CEN: O coordenador da CEN JOSÉ GERARDO DA FONSECA SOARES 

comunicou que: Novo sistema do SICCAU que cadastra os conselheiros, contendo todas as informações 

dos conselheiros eleitos, que facilitará a diplomação; A Comissão está recebendo e analisando as 

contribuições dos CAU/UF para o regulamento eleitoral; As entidades e o Fórum de Presidentes ainda 

não enviaram oficialmente à Comissão documento com contribuições para o regulamento eleitoral; Estão 

discutindo as possíveis ações a serem tomadas nos casos de vacância dos cargos de conselheiros titulares 

e suplentes. PRESIDÊNCIA: O presidente LUCIANO GUIMARÃES comunicou sobre sua 

participação na Reunião do AIA, que ocorreu nos dias 20 a 23 de junho, em Nova York. A assessora da 

CRI, Ana Laterza, e o Ouvidor Geral, Roberto Simon, também participaram; Também falou sobre alguns 

dos Projetos de Lei que estão em tramitação na Câmara dos Deputados. 7. Comunicados dos 

conselheiros. O conselheiro EDNEZER RODRIGUES FLORES comunicou que o Rio Grande do Sul 

está promovendo um evento para valorização do patrimônio cultural arquitetônico. O Presidente do 

CAU/RS convidou o Conselheiro Federal para participar das reuniões do Conselho Diretor, promovendo 

maior interação das demandas do CAU/RS com o Conselheiro Federal. Outra iniciativa do CAU/RS é 

uma conversa do Conselheiro Federal com os arquitetos do estado, para ouvir suas demandas e sugestões; 
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O conselheiro OSVALDO ABRÃO DE SOUZA comunicou que está acontecendo uma reunião no 

CAU/MS promovida pelo Fórum Livre de Políticas Urbanas. Trata-se uma organização apartidária, sem 

fins lucrativos, que se reúne para discutir questões de urbanismo no Mato Grosso do Sul; A conselheira 

NADIA SOMEKH comunicou que participou na terça-feira de um Seminário promovido pela CPUA-

CAU/SP, que objetiva a construção de Diretrizes para uma Política Urbana, Ambiental e Territorial para 

o estado de São Paulo. Os documentos produzidos serão apresentados aos candidatos estaduais a 

Deputados e Governadores; A conselheira ANDREA LUCIA VILELLA ARRUDA comunicou que 

estará ausente na Reunião Plenária de sexta-feira, pois participará do Fórum Permanente do Ensino 

Superior na visão dos Conselhos das Profissões Regulamentadas, representando o CAU/BR; O 

conselheiro RICARDO MARTINS DA FONSECA comentou sobre uma cartilha que trata do plano 

estratégico para implementação da ATHIS, publicada pelo CAU/SC. Esse documento embasa as ações 

que os CAU/UF podem promover em seus estados, quanto ao tema e já está disponível para download no 

site do CAU/SC; A conselheira Joselia da Silva Alves comunicou que o CAU/AC, através de sua 

Presidente, participou de reunião no Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) 

porque eles não estavam mais aceitando arquitetos e urbanistas na associação, desde que houve a 

separação do CONFEA, e agora estão demonstrando interesse de que os arquitetos voltem; A conselheira 

PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO comunicou que no Rio Grande do Norte o IBAPE fez uma 

eleição recente e agora tem uma colega arquiteta que integra a diretoria desse Instituto. Disse que poderia 

disponibilizar o contato dessa arquiteta, caso o CAU/AC precisasse de apoio; O conselheiro EDNEZER 

RODRIGUES FLORES disse que o IBAPE do Rio Grande do Sul também se coloca à disposição, pois 

nessa entidade, por mais que agregue profissionais arquitetos e engenheiros, não pode haver esse tipo de 

discriminação; O conselheiro LUIS FERNANDO ZEFERINO comunicou que no CAU/DF existe uma 

Comissão Temporária de Relações Institucionais e Parlamentares, da qual faz parte, que faz um trabalho 

de reivindicação das pautas dos arquitetos do DF para os parlamentares, alinhado com os trabalhos do 

CAU/BR; O conselheiro ROBERTO SALOMÃO DO AMARAL E MELO registrou o êxito do 

encontro realizado na semana anterior, em Petrolina-PE. Esse evento contou com a participação do 

CAU/PE, CAU/PI e CAU/BA. Fizeram um acordo para realização de um encontro regional integrado, 

visando promover ações na região do rio São Francisco; O conselheiro LUCIANO NAREZI DE BRITO 

falou sobre a importância de mudar a dinâmica das Reuniões Plenárias; O conselheiro HUMBERTO 

MAURO ANDRADE CRUZ agradeceu e comentou sobre a participação da CPP no seminário sobre 

Assistência Técnica realizado em Macapá, junto com o CAU/AP; A conselheira NADIA SOMEKH falou 

sobre o que os arquitetos esperam do Conselho e sobre sua esperança de que o Planejamento do CAU/BR 

esclarecerá quais são as nossas metas e resultados esperados e que, quando isso estiver claro, poderemos 

comunicar de forma adequada; O conselheiro OSVALDO ABRÃO DE SOUZA comentou sobre a 

importância da revisão do Planejamento Estratégico do CAU/BR, que dará as diretrizes para nossas ações 

futuras; O conselheiro NIKSON DIAS DE OLIVEIRA sugeriu que os casos de sucesso dos CAU/UF 
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sejam observados, para tentarmos fazer com que os arquitetos se envolvam cada vez mais com o Conselho. 

8. Ordem do dia: 8.1. Projeto de Deliberação Plenária que determina a distribuição de processo 

ético-disciplinar por impedimento do CAU/UF de origem: Protocolo SICCAU nº 283513/2015 8.1.2 

Projeto de Deliberação Plenária que determina a distribuição de processo ético-disciplinar por 

impedimento do CAU/UF de origem: Protocolo SICCAU nº 565954/2017. O presidente LUCIANO 

GUIMARÃES, leu as duas Deliberações Plenárias e colocou a matéria em votação após esclarecimentos 

feitos pela secretária geral DANIELA DEMARTINI. O Plenário deliberou por aprovar a Deliberação 

Plenária DPOBR 0079-01.A/2018, acompanhar o Relatório e Voto original com 23 votos a favor, 00 

contrários, 01 abstenções, 03 ausências, indicar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará 

(CAU/CE) e encaminhar o processo ao CAU/UF escolhido, para análise pela CED-CAU/UF e julgamento 

em primeira instância pelo Plenário do CAU da unidade federativa. O Plenário deliberou por aprovar a 

Deliberação Plenária DPOBR 0079-01.B/2018, acompanhar o Relatório e Voto original com 25 votos a 

favor, 00 contrários, 00 abstenções, 02 ausências, indicar Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná 

(CAU/PR) e encaminhar o processo ao CAU/UF escolhido, para análise pela CED-CAU/UF e julgamento 

em primeira instância pelo Plenário do CAU da unidade federativa. 8.2. Projeto de Deliberação Plenária 

de julgamento, em grau de recurso, do Processo Ético-disciplina nº 367482/2016 do CAU/SC 

(Origem: Comissão de Ética e Disciplina; Relator: Roberto Salomão). O conselheiro LUIS 

FERNANDO ZEFERINO pediu vistas do processo e apresentará seu relato na próxima Reunião 

Plenária. 8.3. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento, em grau de recurso, do Processo Ético-

disciplinar nº 2013-0224 do CAU/RJ (Origem: Comissão de Ética e Disciplina; Relator: José 

Gerardo da Fonseca Soares). O conselheiro JOSÉ GERARDO DA FONSECA SOARES, relator do 

processo, procedeu à leitura do Relatório e Voto Fundamentado, em que aprecia o Recurso interposto pela 

interessada, em função de processo ético e em face da Decisão do Plenário do CAU/RJ. Acompanhando 

a Deliberação da CED-CAU/BR, sugere que o Plenário do CAU/BR negue provimento ao recurso, 

ratificando a sanção imposta pelo Plenário do CAU/RJ, o qual decidiu pela aplicação da sanção ético-

disciplinar de advertência pública à arquiteta e urbanista DENUNCIADA, mas retificando a 

fundamentação da infração, cometida à luz do inciso IX do art. 18 da Lei nº 12.378/2010. Os conselheiros 

CARLOS FERNANDO ANDRADE E LUCIANO NAREZI DE BRITO se posicionaram quanto ao 

fato de as Prefeituras exigirem que, no momento da aprovação do projeto, seja indicado o responsável 

técnico por uma obra que pode nem existir. É comum o profissional assinar como responsável técnico e 

não ser o responsável de fato. Os CAU/UF precisam reforçar nas prefeituras que o ato de aprovação do 

projeto é uma coisa e o de execução da obra é outra. O Presidente Luciano Guimarães solicitou que isso 

seja encaminhado à CEP e à CPP, para que tomem as providências de encaminhar, junto à Presidência, 

ofício aos CAU/UF sobre o assunto. 
Após discussão, o presidente do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES, anunciou o regime de votação. A 

Deliberação Plenária DPOBR 0079-03/2018 acompanhou o Relatório e Voto original com 23 votos a 
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favor, 00 contrários, 00 abstenções e 04 ausências. O conselheiro Carlos Fernando de Souza Leão Andrade 

declarou-se impedido de votar.  8.4. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento, em grau de 

recurso, do Processo Ético-disciplinar nº ED-19/2016 do CAU/SP. (Origem: Comissão de Ética e 

Disciplina; Relator: Carlos Fernando Andrade). O conselheiro CARLOS FERNANDO ANDRADE, 

relator do processo, procedeu à leitura do Relatório e Voto Fundamentado, em que aprecia o Recurso 

interposto pela interessada, em função de processo ético e em face da Decisão do Plenário do CAU/SP. 

Acompanhando a Deliberação da CED-CAU/BR, sugere que o Plenário do CAU/BR negue provimento 

ao recurso, mantendo a decisão da CED-CAU/SP e do Plenário do CAU/SP, com a sanção de advertência 

reservada por infração à regra 3.2.2 do Código de Ética e Disciplina do CAU. Após discussão, o presidente 

do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES, anunciou o regime de votação. A Deliberação Plenária DPOBR 

0079-04/2018 acompanhou o Relatório e Voto original com 21 votos a favor, 02 contrários, 00 abstenções 

e 04 ausências. 8.5. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento, em grau de recurso, do Processo 

de Fiscalização n° 1000017274/2015 (CAU/PE), Interessado: Construtora Casa Alta Ltda. (Origem: 

Comissão de Exercício Profissional, Relator: Werner Deimling Albuquerque). O conselheiro 

RICARDO MARTINS DA FONSECA, procedeu à leitura do Relatório e Voto Fundamentado do relator 

WERNER DEIMLING ALBUQUERQUE, em que aprecia o Recurso interposto pela interessada, em 

função de processo de fiscalização e em face da Decisão do Plenário do CAU/PE. Acompanhando a 

Deliberação da CEP-CAU/BR, sugere que o Plenário do CAU/BR de provimento ao recurso e declarar 

nulos o auto de infração e a multa, com o consequente arquivamento do processo. Após discussão, o 

presidente do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES anunciou o regime de votação. A Deliberação Plenária 

DPOBR 0079-05/2018 acompanhou o Relatório e Voto original com 22 votos a favor, 00 contrários, 00 

abstenções e 04 ausências e 1 impedimento. O conselheiro Roberto Salomão do Amaral e Melo declarou-

se impedido de votar. 8.6. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento, em grau de recurso, do 

Processo de Fiscalização n° 1000041828 (CAU/MS), Interessado: Ângelo Ulpiano Facioni. (Origem: 

Comissão de Exercício Profissional, Relatora: Tânia Marinho Gusmão). A conselheira TÂNIA 

MARINHO GUSMÃO, relatora do processo, procedeu à leitura do Relatório e Voto Fundamentado, em 

que aprecia o Recurso interposto pela interessada, em função de processo de fiscalização e em face da 

Decisão do Plenário do CAU/MS. Acompanhando a Deliberação da CEP-CAU/BR, sugere que o Plenário 

do CAU/BR de provimento ao recurso e declarar nulos o auto de infração e a multa, com o consequente 

arquivamento do processo. Após discussão, o presidente do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES 

anunciou o regime de votação. A Deliberação Plenária DPOBR 0079-06/2018 acompanhou o Relatório e 

Voto original com 20 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções, 06 ausências e 1 impedimento. O 

conselheiro Osvaldo Abrão de Souza declarou-se impedido de votar. 8.7. Projeto de Deliberação 

Plenária de julgamento, em grau de recurso, do Processo de Fiscalização nº 1000041829/2016 do 

CAU/MS. Interessado: Ângelo Ulpiano Facioni. (Origem: Comissão de Exercício Profissional, 

Relator: Tânia Marinho Gusmão). A conselheira TÂNIA MARINHO GUSMÃO, relatora do processo, 
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procedeu à leitura do Relatório e Voto Fundamentado, em que aprecia o Recurso interposto pela 

interessada, em função de processo de fiscalização e em face da Decisão do Plenário do CAU/MS. 

Acompanhando a Deliberação da CEP-CAU/BR, sugere que o Plenário do CAU/BR de provimento ao 

recurso e declarar nulos o auto de infração e a multa, com o consequente arquivamento do processo. Após 

discussão, o presidente do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES anunciou o regime de votação. A 

Deliberação Plenária DPOBR 0079-07/2018 acompanhou o Relatório e Voto original com 21 votos a 

favor, 00 contrários, 00 abstenções, 05 ausências e 01 impedimentos. O conselheiro Osvaldo Abrão de 

Souza declarou-se impedido de votar. 8.8. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento, em grau 

de recurso, do Processo de Requerimento de CAT-A do CAU/MS. Interessada: Makcelly Regina 

Campos Benitez; (Origem: Comissão de Exercício Profissional, Relator: Ricardo Martins da 

Fonseca). O conselheiro RICARDO MARTINS DA FONSECA, relator do processo, procedeu à leitura 

do Relatório e Voto Fundamentado, em que aprecia o Recurso interposto pela interessada, em função de 

processo de Requerimento de CAT-A do CAU/MS. Acompanhando a Deliberação da CEP-CAU/BR, 

sugere que o Plenário do CAU/BR de provimento ao recurso. Manter o registro relativo ao RRT nº 

4954217 baixado, aprovar a Certidão de Acervo Técnico com Atestado (CAT-A) nº 339339/2016, 

referente ao RRT nº 4954217, solicitar a efetivação do RRT Simples Extemporâneo relativo à atividade 

de execução de obra de reforma e declarar a regularidade e manutenção do Atestado de Capacidade 

Técnica fornecido pela contratante (prefeitura) em 2016 relativo às duas obras de reforma. Após 

discussão, o Segundo Vice-Presidente no exercício da Presidência do CAU/BR, GUIVALDO 

D’ALEXANDRIA BAPTISTA anunciou o regime de votação. A Deliberação Plenária DPOBR 0079-

08/2018 foi aprovada com 22 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 04 ausências e 1 impedimento. 
O conselheiro Osvaldo Abrão de Souza declarou-se impedido de votar. 8.9. Projeto de Deliberação que 

aprova projeto de resolução que altera as Resoluções CAU/BR n° 91 e n° 93, de 2014, quanto aos 

procedimentos relativos ao RRT Múltiplo Mensal e à Certidão de Acervo Técnico com Atestado 

(CAT-A). (Origem: Comissão de Exercício Profissional). A conselheira LANA JUBÉ, relatora da 

matéria, procedeu à leitura e acompanhando a Deliberação da CEP-CAU/BR, sugerindo que o Plenário 

do CAU/BR aprove o projeto de resolução que altera o inciso II do Art. 8º da Resolução CAU/BR nº 91, 

de 2014, e o §1º do Art. 13 da Resolução CAU/BR nº 93, de 2014, e dá outras providências. Após 

discussão, o presidente do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES anunciou o regime de votação. A 

Deliberação Plenária DPOBR 0079-09/2018 foi aprovada com 23 votos a favor, 00 contrários, 01 

abstenções e 03 ausências. 8.10. Projeto de Deliberação que aprova as diretrizes para elaboração da 

Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2018. (Origem: Comissão de 

Planejamento e Finanças); O Conselheiro OSVALDO ABRÃO DE SOUZA, relator da matéria, 

procedeu à leitura e acompanhando a Deliberação da CPFi-CAU/BR, sugeriu que o Plenário do CAU/BR 

aprovasse as Diretrizes para elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU para 

o exercício de 2018. O conselheiro Ednezer Rodrigues Flores solicitou que sejam disponibilizados os 
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relatórios e balancetes financeiros utilizados para compor o material apresentado pelo coordenador da 

CPFI. O conselheiro JEFERSON DANTAS NAVOLAR sugeriu que a CPFI revise a forma de adesão 

ao SGI, pois da forma como está, outros CAU/UF não conseguem aderir ao sistema devido ao custo 

elevado. Sugere que seja permitida a adesão com percentual proporcional ao que cada CAU/UF consegue 

pagar. Após discussão, o presidente do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES anunciou o regime de 

votação. A Deliberação Plenária DPOBR 0079-10/2018 foi aprovado com 22 votos a favor, 00 contrários, 

02 abstenções e 03 ausências. 8.11. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Regimento 

Interno do CAU/PB e do CAU/PE. (Origem: Comissão de Exercício Profissional); O Conselheiro 

JOSE ANTÔNIO ASSIS DE GODOY, relator da matéria, procedeu à leitura e acompanhando a 

Deliberação da COA-CAU/BR, sugeriu que o Plenário do CAU/BR homologasse os Regimentos Internos 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco e da Paraíba. Após discussão, o presidente do 

CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES anunciou o regime de votação. Deliberação Plenária DPOBR 007-

11.A/2018 aprovado com 19 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 08 ausências. Deliberação 

Plenária DPOBR 007-11.B/2018 aprovado com 18 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 09 

ausências. 8.12. Projeto de Deliberação Plenária que aprova os Trâmites para aprovação de 

Resolução Conjunta. (Origem: Presidência do CAU/BR e CTHEP); Item retirado de pauta. 8.13 

Projeto de Deliberação Plenária que delibera sobre o fórum participativo de consulta para 

construção do Termo de Referência do SICCAU 2.0, uma instância técnica consultiva do CG-CSC 

para auxiliar na construção do TR. O relator, Conselheiro MATOZALÉM SOUSA SANTANA 

apresentou a matéria e juntamente com o gerente Cristiano do Centro de Serviço Compartilhado 

esclareceram todos os pontos. Após discussão, o presidente LUCIANO GUIMARÃES, colocou a 

matéria em votação. A DPOBR Nº 0079-13/2018, foi aprovada com 23 votos a favor, 00 contrários, 00 

abstenções e 04 ausências e o Plenário deliberou por: 1 – Tomar conhecimento da criação de um Fórum 

Permanente de Consulta em Tecnologia da Informação (T.I.), visando à contratação dos serviços de 

fábrica de software para a construção e manutenção do sistema de tecnologia da informação do CAU, 

incluindo o SICCAU; e 2 – Autorizar que o Presidente do CAU/BR e o CG-CSC tomem as providências 

necessárias para a implantação e operacionalização do Fórum Permanente de Consulta em Tecnologia da 

Informação (T.I.) com a inclusão dos representantes. 8.14. Projeto de Deliberação Plenária que 

autoriza o Presidente do CAU/BR a firmar Convênio de Cooperação Técnica com o CAU/SP, em 

matérias relacionadas à Associação Brasileira de Normas Técnicas. (Origem: CEAU e Conselho 

Diretor); O presidente LUCIANO GUIMARÃES leu a minuta de Deliberação Plenária e solicitou que 

a secretária geral DANIELA DEMARTINI fizesse os esclarecimentos necessários para que o Plenária 

compreendesse a minuta de convênio e plano de trabalho. Após o debate a matéria foi para votação. A 

Deliberação Plenária DPOBR 0079-14/2018 foi aprovado com 20 votos a favor, 01 contrários, 00 

abstenções e 06 ausências e autorizou o Presidente do CAU/BR a firmar Convênio de Cooperação Técnica 

com o CAU/SP, em matérias relacionadas à Associação Brasileira de Normas Técnicas. 9. Assuntos de 
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interesse geral. 9.1. Dinâmica da Plenária. (Origem: Presidência e SGM). O Plenário acatou a 

sugestão de dinâmica apresentada pela Secretária Geral da Mesa, DANIELA DEMARTINI, e as 

próximas Reuniões Plenárias serão nesse novo formato. 
O conselheiro MATOZALÉM SOUSA SANTANA sugeriu que, na nova dinâmica das Reuniões 

Plenárias, seja criado um mecanismo formal, com login e senha, de visualização do material 

disponibilizado para aprovação do Plenário, de forma a otimizar o processo de análise e votação durante 

a Reunião Plenária. Esse sistema poderia mostrar quem abriu ou não os documentos. A conselheira 

PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO sugeriu que, na nova dinâmica das Reuniões Plenárias, todos 

os conselheiros analisem o material disponibilizado no Dropbox antes, para que durante a reunião os 

debates ocorram de forma mais dinâmica.  9.2. Balanço do encontro das assessorias de comunicação 

do CAU. (Origem: Presidência): Os Assessores de Comunicação Integrada, JÚLIO MORENO E 

LEONARDO ECHEVERRIA, apresentaram ao Plenário sobre os resultados do encontro das assessorias 

de comunicação do CAU, que ocorreu nos dias 17 e 18 de maio, e sobre o balanço do Plano de 

Comunicação. O conselheiro RICARDO MARTINS DA FONSECA sugeriu que a próxima campanha 

publicitária para o Dia do Arquiteto e Urbanista seja divulgada em Reunião Plenária, para contribuições 

dos conselheiros. 9.3. Debate sobre o oferecimento por parte dos CAU/UF e CAU/BR, de descontos 

e vantagens em produtos e serviços de terceiros. (Origem: Plenário): O representante do CEAU, 

NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR, fez uma introdução sobre o tema proposto e o Plenário 

debateu o assunto. O conselheiro GUIVALDO D’ALEXANDRIA BATISTA sugeriu que o debate sobre 

o oferecimento por parte dos CAU/UF e CAU/BR, de descontos e vantagens em produtos e serviços de 

terceiros deve ser permanente e ter sempre um espaço reservado nas próximas Reuniões Plenárias, não no 

final da reunião. A Plenária Ampliada é uma oportunidade para a construção de um pacto e desse pacto 

elaborar uma política de comunicação, onde fique claro no site do CAU e das entidades qual o papel dos 

entes que compõem a nossa arquitetura. Esse pacto seria legitimado num fórum ampliado, com a presença 

dos Conselheiros Federais, dos Presidentes e das entidades, de forma transparente. O resultado disso será 

o fortalecimento do nosso ente com natureza administrativa, sindical e de fiscalização profissional. 9.4. 

Portal de manifestações. (Origem: Plenário): O Presidente LUCIANO GUIMARÃES reforçou aos 

conselheiros a importância da participação de todos no Portal de Manifestações apresentado na Reunião 

Plenária anterior. 9. Encerramento. O presidente LUCIANO GUIMARÃES encerrou a reunião às 

dezoito horas e vinte minutos. 
Luciano Guimarães 

Presidente do CAU/BR 
 
 

Daniela Demartini 
Secretária Geral da Mesa do CAU/BR 
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  80ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/BR  
 

Folha de Votação 

UF Conselheiro Votação 
Sim Não Abst. Ausência 

AC Alfredo Renato Pena Brana X    
AL Josemée Gomes de Lima X    
AM Claudemir José Andrade X    
AP Leonardo de Jesus dos Santos Beltrão X    
BA Guivaldo D’Alexandria Baptista   X    
CE Antônio Luciano de Lima Guimarães - - - - 
DF Raul Wanderley Gradim X    
ES Eduardo Pasquinelli Rocio    X 
GO Maria Eliana Jubé Ribeiro X    
MA Lourival José Coelho Neto X    
MG José Antonio Assis de Godoy X    
MS Fábio Luis da Silva Ausência justificada 
MT Wilson Fernando Vargas de Andrade X    
PA Juliano Pamplona Ximenes Ponte    X 
PB Hélio Cavalcanti da Costa Lima X    
PE Roberto Salomão do Amaral e Melo    X    
PI Fabrício Escórcio Benevides X    
PR Jeferson Dantas Navolar X    
RJ Carlos Fernando de Souza Leão Andrade   X    
RN Patricia Silva Luz Macedo X    
RO Tiago Roberto Gadelha Ausência justificada 
RR Nikson Dias de Oliveira X    
RS Ednezer Rodrigues Flores X    
SC Ricardo Martins da Fonseca X    
SE Fernando Márcio de Oliveira   X    
SP Nádia Somekh X    
TO Matozalém Souza Santana   X    
IES Andrea Lúcia Vilella Arruda    X 

      
Histórico da votação: 
 
Reunião Plenária Ordinária Nº 080/2018                                                                        
 
Data: 19/07/2018                                            
 
Matéria em votação: Aprovação da ata da 79ª Reunião Plenária Ordinária.  
 
Resultado da votação: Sim (22)    Não (0)    Abstenções (0)   Ausências (05)   Total (27)  
 
Ocorrências:  

 
Secretário:                                    Condutor dos trabalhos (Presidente): 
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