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ATA DA 80ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 E 20 DE JULHO DE 

2018. 

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se o Plenário do 1 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, no Hotel Mercure Líder, SHN quadra 5, 2 

bloco 1 – Asa Norte – Brasília-DF. Sob a presidência de Luciano Guimarães, os conselheiros: Alfredo 3 

Renato Pena Brana (AC), Josemee Gomes de Lima (AL), Claudemir José Andrade (AM), Leonardo de 4 

Jesus dos Santos Beltrão  (AP), Guivaldo D’Alexandria Baptista (BA), Raul Wanderley Gradim (DF), 5 

Eduardo Pasquinelli Rocio (ES), Maria Eliana Jubé Ribeiro (GO), Lourival José Coelho Neto (MA), 6 

José Antonio Assis de Godoy (MG), Wilson Fernando Vargas de Andrade (MT), Juliano Pamplona 7 

Ximenes Ponte (PA), Hélio Cavalcanti da Costa Lima (PB), Roberto Salomão do Amaral e Melo (PE), 8 

Fabrício Escórcio Benevides (PI), Jeferson Dantas Navolar (PR), Carlos Fernando de Souza Leão 9 

Andrade (RJ), Patrícia Silva Luz Macedo (RN), Nikson Dias de Oliveira (RR), Ednezer Rodrigues 10 

Flores (RS), Ricardo Martins da Fonseca (SC), Fernando Márcio de Oliveira (SE), Nádia Somekh (SP), 11 

Matozalém Souza Santana (TO) e Andrea Lúcia Vilella Arruda (IES), o ouvidor geral Roberto Simon, 12 

convidados: Nivaldo Vieira de Andrade Júnior – representante do CEAU-CAU/BR e a Secretária Geral 13 

da Mesa – Daniela Demartini. 1. Abertura: O presidente LUCIANO GUIMARÃES, às nove horas do 14 

dia dezenove de junho de dois mil e dezoito, iniciou a 80ª Plenária Ordinária do CAU/BR. 2. Execução 15 

do Hino Nacional Brasileiro: O presidente LUCIANO GUIMARÃES pediu que todos, de pé, 16 

ouvissem a execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Verificação da pauta: O presidente LUCIANO 17 

GUIMARÃES leu a pauta perguntou se alguém teria alguma observação, dúvida ou mesmo 18 

necessidade de esclarecimento. 4. Aprovação da Ata da 79ª Reunião Plenária Ordinária do 19 

CAU/BR: A ata foi aprovada com 22 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 05 ausências. 5. 20 

Ordem do dia: 5.1. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento, em grau de recurso, do 21 

Processo Ético-disciplinar nº 367482/2016 do CAU/SC em pedido de vista; (Origem: Comissão de 22 

Ética e Disciplina; Relator 1: conselheiro Roberto Salomão e Relator 2: conselheiro Luis 23 

Fernando Zeferino). O conselheiro LUIS FERNANDO ZEFERINO solicitou a dilação do prazo para 24 

apresentação do seu Relatório e Voto. Após discussão, o presidente do CAU/BR, LUCIANO 25 

GUIMARÃES, anunciou o regime de votação. A Deliberação Plenária DPOBR nº 0080-01/2018 foi 26 

aprovada com 17 votos a favor, 00 contrários, 04 abstenções e 06 ausências e o Plenário acatou o pedido 27 

e o Processo Ético-disciplinar será pautado novamente para julgamento na 81ª Plenária Ordinária do 28 

CAU/BR, no dia 16 de agosto de 2018. O conselheiro RICARDO MARTINS da Fonseca declarou-se 29 

impedido de votar. 5.2. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento, em grau de recurso, do 30 

Processo Ético-disciplinar nº 331482/2015 do CAU/RS; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina; 31 

Relator: conselheiro Matozalém Santana). O conselheiro MATOZALÉM SANTANA, relator do 32 

processo, procedeu à leitura do Relatório e Voto Fundamentado, em que aprecia o Recurso interposto 33 

pela interessada, em função de processo ético e em face da Decisão do Plenário do CAU/RS. 34 
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Acompanhando a Deliberação da CED-CAU/BR, sugere que o Plenário do CAU/BR negue provimento 35 

ao recurso, aplicando a sanção de ADVERTÊNCIA RESERVADA ao DENUNCIADO por infração às 36 

regras 5.2.6 e 5.2.13 do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR. Após discussão, o presidente do 37 

CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES, anunciou o regime de votação. A Deliberação Plenária DPOBR 38 

nº 0080-02/2018 aprovada com 23 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 04 ausências. O 39 

conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ASSIS DE GODOY solicitou que seja criado um grupo de trabalho para 40 

acompanhar e apurar as questões dos desrespeitos que extrapolam o que está definido em códigos de 41 

obras, leis de uso e ocupação de solo, vigilância sanitária, prevenção e combate a incêndio, etc. O 42 

conselheiro FERNANDO MARCIO DE OLIVEIRA sugeriu que o tema seja encaminhado ao Fórum 43 

de Presidentes ou à Reunião Plenária Ampliada, para debate. O Presidente LUCIANO GUIMARÃES 44 

sugeriu que o assunto seja levado para discussão na CPP, antes de ser encaminhado para debate no 45 

Fórum de Presidentes do CAU. O conselheiro RICARDO MARTINS DA FONSECA sugere que a 46 

decisão do CAU/BR e do CAU/RS sobre o caso em questão seja publicada no site, sem citar nomes, 47 

para que sirva como referência. 5.3. Projeto de Deliberação Plenária que homologa os Regimentos 48 

Internos dos CAU/MA e CAU/GO; (Origem: Comissão de Organização e Administração). A 49 

Conselheira PATRICIA SILVA LUZ MACEDO, relatora da matéria, procedeu à leitura e 50 

acompanhando a Deliberação da COA-CAU/BR, sugeriu que o Plenário do CAU/BR homologasse os 51 

Regimentos Internos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás e Maranhão. Após discussão, o 52 

presidente do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES anunciou o regime de votação. Deliberação Plenária 53 

DPOBR nº 0080-03.A/2018 aprovada com 22 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 05 54 

ausências. Deliberação Plenária DPOBR nº 0080-03.B/2018 aprovada com 22 votos a favor, 00 55 

contrários, 00 abstenções e 05 ausências. 5.4. Projeto de Deliberação Plenária que aprova o projeto 56 

de Resolução que dispõe sobre alterações do registro de profissionais nos CAU/UF, com proposta 57 

de alterações das Resoluções CAU/BR nº 18, de 2 de março de 2012, e nº 146, de 17 de agosto de 58 

2017; (Origem: Comissão de Exercício Profissional; Relator: conselheiro Ricardo Fonseca). O 59 

Item que dispõe sobre a confecção, a expedição e o recolhimento de carteiras de identificação 60 

profissional de arquitetos e urbanistas foi retirado de pauta pela Deliberação Plenária DPOBR nº 0080-61 

04/2018 aprovada com 23 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 04 ausências. O conselheiro 62 

MATOZALÉM SOUSA SANTANA sugeriu que os dados do profissional sejam mantidos no sistema, 63 

ainda que ele seja desligado, pois isso ajudaria na fiscalização. 5.5. Projeto de Deliberação Plenária 64 

que aprova as diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU- exercício 2019; 65 

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças). O conselheiro RAUL GRADIM, fez a 66 

apresentação das diretrizes, juntamente com a assessora de planejamento FILOMENA PAULOS. Após 67 

as discussões em volta do tema, o presidente LUCIANO GUIMARÃES colocou 4 propostas em votação 68 

referente a alteração do texto do Projeto de Deliberação Plenária que aprova as diretrizes para 69 

elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2019: 1. Proposta do conselheiro 70 
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JEFERSON NAVOLAR, “Considerando o crescimento econômico aproximado de zero (0) nos dois 71 

primeiros trimestres do ano 2018 e considerando que este cenário possa se repetir nos próximos 72 

trimestres, as premissas propostas devem ser revistas. Possam ser revistas” com 04 votos; 2. Proposta do 73 

conselheiro GUIVALDO DÁLEXANDRIA, “Considerando o previsto em lei, que não havendo 74 

supervenientes que venham a comprometer as premissas e diretrizes propostas, essa deliberação poderá 75 

ser revista”. Com 01 voto; 3. Proposta da conselheira PATRÍCIA SILVA LUZ MACEDO, “Aprovar 76 

as diretrizes para elaboração do plano de ação e orçamento do CAU, exercício 2019, podendo haver 77 

alteração no desconto de anuidades a vista, onde haverá reflexos correspondentes no cenário hora 78 

aprovado” com 10 votos a favor; 4. Texto original com 09 votos e 03 ausências. A Deliberação Plenária 79 

DPOBR nº 0080-05/2018 aprovada com 23 votos a favor, 00 contrários, 01 abstenções e 03 ausências e 80 

ficou com o seguinte texto: Considerando que compete ao Plenário do CAU/BR apreciar e deliberar 81 

sobre as Diretrizes para elaboração dos Planos de Ação e Orçamento dos CAU/UF e do CAU/BR; 82 

Considerando o documento das Diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – 83 

exercício 2019, elaborado pela Assessoria de Planejamento; e Considerando a Deliberação nº 27/2018 84 

da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR, a qual recomenda ao plenário do CAU/BR a 85 

aprovação do referido documento. DELIBEROU: 1 – Aprovar as Diretrizes para elaboração do Plano de 86 

Ação e Orçamento do CAU – exercício 2019 e, caso haja alteração no desconto de anuidade à vista, 87 

haverá reflexo correspondente no cenário ora aprovado;. 5.6. Projeto de Deliberação Plenária que 88 

aprova o projeto de Resolução que altera a Resolução CAU/BR n° 121 e dispõe sobre o 89 

parcelamento dos débitos em atraso (REFIS); (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças).  90 

O Conselheiro RAUL WANDERLEY GRADIM relator da matéria procedeu a leitura e sugeriu que o 91 

Plenário aprovasse a proposta da CPFi-CAU/BR que, considerando a solicitação dos CAU/UF de 92 

reabertura do parcelamento dos débitos de anuidade existentes previsto no Art. 10 da Resolução nº 121, 93 

altera o art 1º.  A Resolução nº121 CAU/BR, de 19 de agosto de 2016, passa a vigorar com a seguinte 94 

redação: Art. 10. O valor total do débito anterior a 31 de dezembro de 2017 poderá ser parcelado: [...]. 95 

IV – em até 25 (vinte e cinco) vezes para cinco ou mais exercícios em débito. [...]. Art. 12. As condições 96 

de parcelamento previstas nos artigos 10 e 11 terão aplicação até 31 de dezembro de 2018. Após 97 

discussão, o presidente do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES anunciou o regime de votação. 98 

Deliberação Plenária DPOBR nº 0080-06/2018 aprovada com 22 votos a favor, 00 contrários, 00 99 

abstenções e 05 ausências. 5.7. Projeto de Deliberação Plenária que altera a data e o local de 100 

reuniões das Comissão e dos Colegiados do CAU/BR; (Origem: Conselho Diretor). O presidente 101 

LUCIANO GUIMARÃES leu a Deliberação do Conselho Diretor que sugere a aprovação dos itens do 102 

calendário: 1- Aprovar a alteração da data e local da 67ª Reunião Ordinária da CPP-CAU/BR para o dia 103 

30 de julho em São Luis/MA; 2- Aprovar a alteração da data e local da 74ª Reunião Ordinária da COA-104 

CAU/BR para o dia 2 de agosto em São Paulo/SP; e 3- Aprovar a alteração da data e local da 75ª 105 

reunião ordinária da CED-CAU/BR para os dias 3, 4 e 5 de setembro em Palmas/TO. Após discussão, o 106 
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presidente do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES anunciou o regime de votação. Deliberação 107 

Plenária DPOBR nº 0080-07/2018 aprovada com 23 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 04 108 

ausências. 5.8. Projeto de Deliberação Plenária que aprova documento a ser apresentado aos 109 

candidatos das eleições 2018; (Origem: Comissão de Política Urbana e Ambiental; Relator: 110 

conselheiro Wilson de Andrade). Depois de ajustes e alterações no texto produzido pelo grupo de 111 

relatoria o presidente do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES anunciou o regime de votação. A 112 

Deliberação Plenária DPOBR nº 0080-08/2018 foi aprovada com 23 votos a favor, 00 contrários, 00 113 

abstenções e 04 ausências e deliberou por: 1 -Aprovar a “Carta dos arquitetos e urbanistas aos 114 

candidatos nas eleições 2018” elaborado a partir de discussões promovidas no Seminário Nacional de 115 

Política Urbana: por cidades, humanas, justas e sustentáveis. 2 - Encaminhar o documento à Assessoria 116 

Institucional e Parlamentar, para distribuição aos partidos e candidatos das eleições 2018; e  3 -117 

Encaminhar o documento à Assessoria de Comunicação Integrada para promoção de ampla divulgação 118 

do conteúdo no site oficial do CAU/BR, redes sociais, bem como junto aos CAU/UF, entidades do 119 

CEAU, Entidades e Conselhos Profissionais afetos aos temas e Entidades Associativas de Gestores 120 

Municipais, verificando a possibilidade de publicação com tiragem em escala nacional, contendo o 121 

documento final. 6. Comunicações das Comissões: a) do Colegiado das Entidades Nacionais de 122 

Arquitetos e Urbanistas do CAU/BR – NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JÚNIOR comunicou 123 

que: O Colegiado vem discutindo e existe um posicionamento das entidades sobre o oferecimento, por 124 

parte dos CAU/UF e CAU/BR, de descontos e vantagens em produtos e serviços de terceiros; 125 

Realizarão um seminário, em parceria com a CEF, sobre ensino chamado “Cidade = Universidade”, que 126 

acontecerá dos dias 19 a 21 de julho, no Rio de Janeiro; Estão organizando outro seminário, que 127 

acontecerá nos dias 05 e 06 de setembro, em São Paulo, e tratará da relação entre o ensino e as 128 

atribuições profissionais.; Houve eleição na ABAP e trocaram a presidência de lá; O evento da CPUA 129 

apoiado pelo CEAU, que aconteceu nos dias 3 e 4 de julho em São Paulo, foi um sucesso; A próxima 130 

reunião do CEAU acontecerá nos dias 21 e 22 de agosto, no Rio de Janeiro, onde estará presente a 131 

cúpula da UIA e também será discutido sobre a Capital Mundial da Arquitetura b) do CG-CSC – 132 

Conselheiro JEFERSON DANTAS NAVOLAR comunicou que: O CSC, nos próximos meses, 133 

passará por um momento de renovação de um dos fornecedores de TI. Nesse sentido, fizeram um 134 

chamamento ao CAU/UF para indicarem seus especialistas em TI para participar do Seminário do CSC, 135 

que aconteceu em Brasília, de modo que eles pudessem atualizar a sensação que têm em relação ao 136 

desenvolvimento atual das nossas ferramentas, em especial o SICCAU. O material que foi apresentado 137 

no evento está à disposição de todos; Em consequência do seminário, está sendo criado um Fórum 138 

Permanente de Consultoria em TI, com participação efetiva e oficial dos CAU/UF no desenvolvimento 139 

dos nossos sistemas; O Gerente Geral, Andrei Candiota, e o Gerente do CSC, Thiago Ribeiro, 140 

comentaram os resultados do 3º Seminário Técnico do CSC, que aconteceu em Brasília/DF, entre os 141 

dias 25 e 27 de junho. c) do CG-FA – O membro do CG-FA, EDUARDO PASQUINELLI, 142 
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comunicou que: Receberam um documento encaminhado pelo Presidente do CAU/MT, em nome do 143 

Fórum de Presidentes, sobre a forma de redistribuição do saldo existente no Fundo de Apoio. A pedido 144 

do conselheiro Eduardo, a Assessora de Planejamento, Maria Filomena Paulos, falou brevemente sobre 145 

a discussão do Colegiado a respeito das novas metodologias de devolução do dinheiro que sobra no 146 

Fundo de Apoio. d) da Ouvidoria Geral – ROBERTO SIMON comunicou que: Estão alterando o 147 

TAQ a partir de 6 de agosto, com a contratação de uma nova empresa chamada Alô Serviços. O novo 148 

projeto prevê que todos os CAU/UF que quiserem poderão ter acesso ao sistema em terceiro nível. A 149 

RIA e a Ouvidoria atuam em conjunto para monitorar os atendimentos dos CAU/UF, numa espécie de 150 

auditoria sistemática, para evitar que as respostas sejam diferentes daquelas que deveriam ser 151 

processadas. Em novembro finda o contrato com o Plano de Saúde oferecido aos Arquitetos e 152 

Urbanistas, sendo que hoje, após 5 anos, apenas pouco mais de 2000 pessoas utilizam. Comentou sobre 153 

sua ida a Nova York, como representante da UIA, para participar da 18ª Convenção Americana, junto 154 

com os representantes do CAU/BR: o Presidente Luciano Guimarães e o Coordenador da CRI, 155 

Fernando Márcio de Oliveira. Comissões Ordinárias:  CEF – A coordenadora da CEF ANDREA 156 

LUCIA VILELLA ARRUDA comunicou que: A Comissão ainda não se reuniu esse mês. Irão se 157 

reunir nos dias 23 e 24 de julho no Rio de Janeiro, por ocasião do Seminário Internacional de Ensino de 158 

Arquitetura e Urbanismo. Justificou sua saída mais cedo na sexta-feira da última Reunião Plenária 159 

Ordinária, para representar o CAU/BR no Fórum Permanente do Ensino Superior na Visão dos 160 

Conselhos das Profissões Regulamentadas. Relatou sobre o seminário do CAU/RS organizado pela 161 

Comissão de Ensino e Formação de lá, que aconteceu no dia 19 de julho em Porto Alegre, justificando 162 

sua ausência no primeiro dia da 80ª Reunião Plenária. CEP – A coordenadora da CEP LANA JUBÉ 163 

comunicou que: A Comissão aprovou a Reprogramação do plano de ação e orçamentário da CEP para 164 

2018, retirando alguns seminários para inserir a contratação de uma consultoria especializada para 165 

auxílio à CEP na elaboração do Guia das Atividades, além de 12 reuniões técnicas para tratar da revisão 166 

dos normativos da Comissão; Estão trabalhando na revisão da Resolução nº 22; Foram distribuídos 2 167 

Processos de Fiscalização para apreciação em grau de recurso; A Comissão não conseguiu atender todas 168 

as demandas dos CAU/UF porque o foco da reunião foi a elaboração e revisão dos normativos que 169 

constam no Plano de Trabalho. CED - O coordenador da CED, GUIVALDO D’ALEXANDRIA 170 

BAPTISTA comunicou que: A reunião do mês de setembro da CED-CAU/BR do foi transferida dos 171 

dias 30 e 31 de agosto em Brasília/DF para os dias 03, 04 e 05 de setembro de 2018 em Palmas/TO; 172 

Sobre o tema de cumprimento de sanção ético-disciplinar para atividade de ensino de Arquitetura e 173 

Urbanismo, a Comissão questionou à CEP e CEF qual seria o posicionamento quanto à obrigatoriedade 174 

de registro no CAU do professor arquiteto e urbanista; Foi distribuído um processo ético-disciplinar 175 

para análise em grau de recurso; A Comissão está refletindo sobre a caracterização da reserva técnica no 176 

que diz respeito a locupletação ilícita; Estão estudando a viabilização de um cadastro nacional de peritos 177 

arquitetos e urbanistas no âmbito do CAU/BR, para atuação em processos administrativos do CAU; 178 
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Será realizada uma reunião técnica com os conselheiros Roberto Salomão e Carlos Fernando Leão 179 

Andrade, no dia 22 de agosto em Recife/PE, para tratar da proposta de alteração da Resolução CAU/BR 180 

nº 143/2017; O 15º Seminário Regional da CED-CAU/BR será realizado nos dias 23 e 24 de agosto, em 181 

Recife/PE. A programação foi encaminhada aos CAU/UF, juntamente com o link para inscrição; Foi 182 

aprovada a Reprogramação do Plano de Ação da CED-CAU/BR para o exercício de 2018. COA – A 183 

coordenadora da COA PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO comunicou que: Foram devolvidos os 184 

regimentos internos dos CAU/RR, CAU/AC e CAU/ES, em diligência; Foram encaminhados para a 185 

homologação do Plenários os regimentos internos dos CAU/GO e CAU/MA; Após a aprovação da 186 

proposta de reprogramação orçamentária, foram definidas as datas reuniões da COA-CAU/BR com as 187 

COA-CAU/UF; Após a aprovação da proposta de reprogramação orçamentária, foram definidas as datas 188 

reuniões com a COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF, nas Regiões: Sudeste, nos dias 23 e 24 de agosto 189 

(confirmada); Nordeste, nos dias 27 e 28 de setembro; Centro-Oeste, nos dias 10 e 11 de outubro; e 190 

Norte, nos dias 06 e 07 de dezembro; Regimentos Homologados: CAU/MG, CAU/SE, CAU/RS, 191 

CAU/SC, CAU/AM, CAU/RN, CAU/PB e CAU/PE; Regimentos em Diligência: CAU/AL, CAU/BA, 192 

CAU/CE, CAU/DF, CAU/MS, CAU/MT, CAU/PI, CAU/PR, CAU/RJ, CAU/SP, CAU/RO, CAU/PA, 193 

CAU/AC, CAU/RR e CAU/ES; Regimentos ainda não encaminhados ao CAU/BR: CAU/AP e 194 

CAU/TO. CPFi - A conselheira NADIA SOMEKH, comunicou que: O Seminário Nacional de 195 

Planejamento, Finanças e Auditoria, será realizado nos dias 2 e 3 de agosto, em Brasília/DF; O 196 

conselheiro EDUARDO PASQUINELLI e a Assessora de Planejamento MARIA FILOMENA 197 

PAULOS finalizaram o Relatório de Atividades Profissionais, no qual estavam trabalhando;  198 

Decidiram, como uma medida provisória, reabrir o REFIS, por meio de alteração pontual do artigo que 199 

trata do tema na Resolução nº 121, atendendo a pedidos de diversos CAU/UF; A Comissão aprovou as 200 

Diretrizes para elaboração do Plano de Ação do CAU, referente ao exercício de 2019, que foi 201 

encaminhado ao Plenário do CAU/BR para aprovação; Analisaram o documento encaminhado pelo 202 

Presidente do CAU/MT´, em nome do Fórum de Presidentes, sobre a forma de redistribuição do saldo 203 

existente no Fundo de Apoio; Foi aprovada a Reprogramação do Plano de Ação da Comissão para o 204 

exercício de 2018; Foi apresentado o andamento da proposta aprovada pela CPFI quanto à realização 205 

das auditorias in loco (externa) no CAU/BR e nos CAU/UF antes do encerramento do exercício a que se 206 

referem. Comissões Especiais: CPP: A coordenadora da CPP JOSEMÉE GOMES DE LIMA 207 

comunicou que: A CPP-CAU/SP participará da próxima reunião da CPP-CAU/BR, que acontecerá em 208 

Brasília. Também participarão do evento conjunto do CAU/BR com o CONFEA, o Ministério das 209 

Cidades e a Caixa Econômica Federal, sobre os projetos de melhorias habitacionais resultantes do 210 

projeto Cartão Reforma. Estão estudando uma publicação na revista MOBILE exclusiva de ATHIS. Na 211 

ida da Comissão à São Paulo: fizeram uma visita técnica ao Programa Vivenda; reuniram-se com a 212 

ABRAMAT, visando parceria com as empresas associadas dessa instituição, para viabilizar o 213 

barateamento da compra de materiais de construção para ATHIS; reuniram-se com o consultor técnico 214 
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da INTERCEMENTS, do projeto de aceleração de start-ups de negócios sociais; e participaram do 215 

Seminário da CPUA, fazendo a mediação da mesa de ATHIS. Estão envolvidos na realização de um 216 

seminário conjunto com o CONFEA, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal, sobre o 217 

redesenho do programa Cartão Reforma. Esse evento será realizado em Brasília/DF, no dia 15 de 218 

agosto, véspera das próximas Reuniões Plenária Ordinária e Plenária Ampliada, permitindo a 219 

participação dos Conselheiros do CAU/BR e Presidentes dos CAU/UF; Irá representar a CPP-CAU/BR 220 

em um seminário da ONU-HABITAT, que será realizado em Maceió/AL, no dia 25 de julho. No dia 26 221 

de julho fará uma reunião técnica com o secretário estadual de Habitação e Mobilidade de Alagoas para 222 

tratar da reurbanização de áreas de habitação de interesse social nas grotas de Maceió; A Comissão 223 

participará do V Seminário Nacional de Empreendedorismo em Arquitetura e Urbanismo, que será 224 

realizado em São Luís/MA, em parceria com o CAU/MA. No evento haverá capacitação de arquitetos e 225 

urbanistas em ATHIS; A Comissão participará de reunião com o IPEA, em Brasília, buscando parceria 226 

técnica com a instituição, com finalidade da combinação de dados para promovermos melhores ações 227 

gerenciais pelo sistema CAU. CPUA: O coordenador-Adjunto da CPUA NIKSON DIAS DE 228 

OLIVEIRA comunicou que: Agradeceu aos envolvidos no Seminário Nacional de Política Urbana: por 229 

Cidades Humanas, Democráticas e Sustentáveis, que aconteceu em São Paulo/SP nos dias 3 e 4 de 230 

julho, e comentou o sucesso do evento; A Comissão está elaborando um material didático, com a 231 

proposta de apresentar o Urbanismo para crianças. Tiveram uma primeira reunião com a possível 232 

assessora que ajudará a construir o projeto. CRI - A coordenador da CRI FERNANDO MÁRCIO DE 233 

OLIVEIRA comunicou que: A Comissão está planejando 4 eventos para esse ano, sendo que 2 já estão 234 

programados e 2 estão em fase de planejamento; O Seminário “Gestão Inovadora de Bairros Históricos - 235 

Fábrica de Restauro” abriu as pré-inscrições e já conta com mais de 300 pré-inscritos. Esse evento 236 

acontecerá nos dias 10 e 11 de setembro, em São Paulo; As Oficinas de Capacitação de Escritórios para 237 

o Mercado Exterior acontecerão em Recife, no dia 08 de agosto, em Natal, dia 09 de agosto, e em 238 

Fortaleza, no dia 10 de agosto. Trata-se de um evento da CRI-CAU/BR em parceria com Apex, AsBEA, 239 

Sebrae e MDIC; Outro evento que está sendo planejado, em contato com o pessoal do AIA, é o 240 

Regional/Urban Design Assistance Team (R/UDAT). O evento será alinhado com o CAU/RJ e o 241 

IAB/RJ e será dividido em quatro etapas; Está sendo planejado também um seminário entre o CAU e a 242 

Associação dos Arquitetos Chineses, que envolverá a questão da educação, do exercício profissional e 243 

da ética em um debate com os chineses. O evento acontecerá em Brasília, provavelmente no início de 244 

novembro. O CAU/SP está planejando esse seminário junto ao CAU/BR; Reuniram-se no dia anterior 245 

com a comissão de acompanhamento do acordo com a Ordem dos Arquitetos de Portugal e discutiram 246 

sobre os procedimentos para brasileiros se registrarem na OA-PT; No dia seguinte fariam uma reunião 247 

via Skype, às 7h30, com os colegas portugueses para tratar do acordo; Receberam um contato, através 248 

do MDIC, do BNDES oferecendo um Plano de Exportação Brasileira de Serviços. Trata-se de um 249 

financiamento para empresas que desejam exportar serviços. Irão discutir a possibilidade de inserir 250 
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escritórios de arquitetura nesse contexto. CEN: O Coordenador-adjunto da Comissão, Matozalém Sousa 251 

Santana, comunicou que: Foi aprovada a Reprogramação do Plano de Ação da Comissão para o 252 

exercício de 2018, inserindo no orçamento a realização de reuniões técnicas e reuniões extraordinárias 253 

para a revisão do Regulamento Eleitoral; Desde a reunião anterior não foram recebidas contribuições ao 254 

Regulamento Eleitoral. A comissão encerrará o recebimento de contribuições em setembro de 2018, 255 

para o cumprimento do plano de atividades; Sobre a Recomposição de Plenários, a Comissão entendeu 256 

que as renúncias durante o exercício do mandato de conselheiro deverão seguir os procedimentos 257 

descritos no art. 20 do Regimento Geral do CAU. Foi solicitado à Presidência do CAU/BR o envio de 258 

ofício ao CAU/ES orientando a cancelar os atos de convocação de candidatos ao cargo vago de 259 

conselheiro. PRESIDÊNCIA: O presidente LUCIANO GUIMARÃES comunicou que: Foi 260 

apresentado na Reunião do Conselho Diretor a reformulação orçamentária, onde está contemplada a 261 

ampliação da verba da CEN-CAU/BR em 43 mil reais, para viabilizar o trabalho da Comissão com 262 

eficiência. Essa reformulação permitirá um reforço maior no setor de Comunicação e em outros setores 263 

do CAU/BR. O assunto será apresentado na próxima Reunião Plenária, para julgamento; Participou de 264 

vários eventos do CAU, como o da CPUA, realizado em São Paulo; A convite do CAU/SP, discutiram 265 

sobre um sistema que melhore as condições e dê maior resultado na questão da cobrança dos ativos do 266 

CAU; Participou de uma reunião com o Banco do Brasil sobre as contas e os custos dos serviços 267 

bancários do CAU; Estão acompanhando no Congresso Nacional a movimentação dos projetos que 268 

envolvem a arquitetura e o PL do Deputado Izar; Estão acompanhando as informações sobre o 269 

relacionamento entre os CAU/UF e os CREAs. Vão distribuir novamente os documentos que foram 270 

tratados com o CONFEA na Comissão de Harmonização, que trabalhou em 2016 e 2017, onde 271 

construíram algumas diretrizes importantes para a compreensão do relacionamento entre os dois 272 

Conselhos; Dia 21 de julho, sábado, estarão no Rio de Janeiro participando do Congresso sobre Ensino e 273 

Formação; Solicitou à COA-CAU/BR que elabore o Termo de Referência do próximo concurso público; 274 

Na sexta-feira à tarde participou de uma reunião com a Caixa Econômica Federal para tratar também 275 

das taxas bancárias. 7. Comunicados dos conselheiros. O conselheiro EDNEZER RODRIGUES 276 

FLORES comunicou que o CAU/RS realizou um seminário sobre o Ensino da Arquitetura e agradeceu 277 

a presença da conselheira Andrea. Realizou palestra em Caixas do Sul sobre o exercício da profissão. 278 

Comunicou ainda que o CAU/RS esteve reunido com o CREA/RS para trabalharem em ações conjuntas 279 

entre os Conselhos. O conselheiro ROBERTO SALOMÃO DO AMARAL E MELO comunicou que 280 

o CAU/PE participou da elaboração do Plano Diretor de Recife. O conselheiro RICARDO MARTINS 281 

DA FONSECA comunicou que representou CAU/BR na apresentação do CAU/SC de seu Plano 282 

Estratégico. Contou com a participação de representantes do CAU/PR e do Dr. Eduardo Paes. Participou 283 

de um encontro entre a Presidente do CAU/SC, um representante do CEAU, a Coordenadora da CEP-284 

CAU/SC e o Presidente do CREA-SC para retomarem o diálogo entes os Conselhos e discutir a 285 

possibilidade de uma fiscalização conjunta; O conselheiro FERNANDO MARCIO DE OLIVEIRA 286 
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comunicou que o CAU/SE entrou com um Mandato de Segurança Coletivo contra a empresa de energia 287 

de Sergipe e ganhou recentemente. Agora eles são obrigados a aceitar os projetos executados por 288 

arquitetos; O conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ASSIS DE GODOY pediu desculpas a alguns 289 

conselheiros pelo ocorrido no grupo do WhatsApp. Informou que o CAU/MG participou do 35º 290 

Congresso Mineiro de Municípios. O CAU/MG tem o projeto itinerante Rotas em Minas, que leva uma 291 

van pelo interior do estado fazendo carteiras, fiscalização preventiva e outras ações junto aos 292 

profissionais. Foi publicado o edital de assistência técnica do CAU/MG no valor de 200 mil reais; O 293 

conselheiro CLAUDEMIR JOSE ANDRADE comunicou que o CAU/AM tem um projeto chamado 294 

CAU Orienta, que tenta chegar aos municípios do Amazonas. Convidou para o 7º Seminário 295 

DOCOMOMO Brasil – Norte/Nordeste, que acontecerá entre os dias 13 a 16 de agosto em Manaus, 296 

para debate da Arquitetura; O conselheiro Alfredo RENATO PENA BRANA agradeceu em nome do 297 

CAU/AC ao conselheiro Carlos Fernando pela palestra que fez no Acre sobre Patrimônio Histórico; O 298 

conselheiro FABRICIO ESCÓRCIO BENEVIDES comunicou que o CAU/PI reuniu-se com o CREA 299 

para tratar da aproximação entre os Conselhos. Informou ainda que foi publicado edital para concurso 300 

do Ministério Público do estado e as atribuições que são de arquitetos estavam nas vagas para 301 

engenheiros e não constavam vagas para arquitetos. Com isso, o CAU/PI entrou com uma solicitação de 302 

suspensão do edital. 8. Assuntos de interesse geral.  8.1. Debate sobre o oferecimento, por parte dos 303 

CAU/UF e CAU/BR, de descontos e vantagens em produtos e serviços de terceiros; (Origem: 304 

Plenário). O Coordenador do CEAU NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR apresentou o 305 

tema, dando início ao debate pelo Plenário do CAU/BR, esclareceu que, no que se refere à oferta de 306 

benefícios, por exemplo, seguro de saúde, isso é um papel que cabe às entidades e caberia ao CAU 307 

apoiá-las. Esse é o entendimento unânime da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, da 308 

Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura, da Associação Brasileira de Arquitetura Paisagística, 309 

da Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas e do Instituto de Arquitetos do Brasil. O presidente 310 

LUCIANO GUIMARÃES, fez uma observação dizendo que, a participação das entidades nacionais no 311 

CEAU, não é só um reconhecimento pelo que elas fizeram no passado, é uma demonstração que todos 312 

que trabalharam na construção da lei entendem que há o trabalho cooperativo entre as diversas entidades 313 

de arquitetos e urbanistas é fundamental para reforçarmos, não só a posição do Conselho, mas de toda a 314 

arquitetura e urbanismo brasileiros. Se pronunciaram, os conselheiros: Jose Antonio Assis de Godoy, 315 

Matozalém Sousa Santana, Jeferson Dantas Navolar, Eduardo Pasquinelli Rocio, Carlos Fernando de 316 

Souza Leão Andrade, Maria Eliana Jubé Ribeiro, Ednezer Rodrigues Flores, Roberto Salomão do 317 

Amaral e Melo, Claudemir Jose Andrade, Guivaldo D’Alexandria Batista, Andrea Lucia Vilella Arruda. 318 

Depois dos pronunciamentos, foi aprovado por unanimidade a proposta de se pautar o assunto para a 319 

Plenária Ampliada, a criação da composição de um grupo de trabalho assegurando a composição 320 

tripartite com a presença do CEAU, do CAU/BR e do Fórum de Presidentes. 8.2. Diálogo sobre a 321 

Medida Provisória do Saneamento Básico com o Sr. Sérgio Gonçalves da Associação Brasileira de 322 
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Engenharia Sanitária e Ambiental; (Origem: Conselho Diretor). O presidente do CAU/BR, 323 

LUCIANO GUIMARÃES passou a palavra para o Sr. JOÃO MARCOS, presidente da ABES-DF, fez 324 

a apresentação inicial. A ABES, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 325 

está representada em todos os estados e aqui no Distrito Federal. Tem seções estaduais com presidência, 326 

diretoria e tudo, e é uma entidade que está viva há 52 anos. Então, é uma entidade sem fins lucrativos 327 

que congrega profissionais de todas as áreas. Em seguida o Sr. SÉRGIO GONÇALVES, Secretário 328 

Nacional da ABES Nacional informou que acontecerá uma movimentação nacional no dia 31 de julho, o 329 

Dia Nacional de Mobilização contra a MP. Quatro entidades já se posicionaram, ABES, a ASSEMAE, 330 

que é dos Municípios, ABARCA, das Agências Reguladoras e AESBE, companhias estaduais. Seguiu 331 

apontando os problemas enfrentados em relação ao Plano Nacional de Saneamento e a Medida 332 

Provisória. Informou que o mote geral dessa Medida Provisória foi a venda da CEDAE - Companhia 333 

Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, e estão propondo facilitar a venda de todas as outras 334 

companhias de saneamento. O conselheiro JULIANO PAMPLONA XIMENES PONTE, fez algumas 335 

considerações. Essa Medida Provisória aponta, tendencialmente, para uma possibilidade de controle das 336 

nossas águas e de mananciais metropolitanos e urbanos por parte destas empresas de capital aberto 337 

belgas, canadenses, francesas e norte-americanas. Ou seja, você vai entregar mananciais de água, 338 

sobretudo não apenas águas superficiais, isso é óbvio, mas, inclusive mananciais subterrâneos 339 

importantes por causa da concessão desse serviço. Se manifestaram também, os conselheiros 340 

EDNEZER RODRIGUES FLORES e JOSE ANTONIO ASSIS DE GODOY. O presidente 341 

LUCIANO GUIMARÃES finalizou o debate informando que já havia solicitado uma agenda 342 

com o presidente do Senado, Senador Eunício Oliveira para juntamente com o CEAU-CAU/BR 343 

e a ABES, outro ponto foi o estudo sobre a possibilidade de entrar como amicus curiae no 344 

processo da ADIN e para ampliar ainda mais as estratégias de confronto com a Medida 345 

Provisória. 8.3. Portal de manifestações; (Origem: Presidência e Assessoria Institucional e 346 

Parlamentar). A Assessora Institucional e Parlamentar, Luciana Rubino, falou da ausência de 347 

manifestações e ressaltou a importância da participação de todos nesse portal.  9. Encerramento. O 348 

presidente LUCIANO GUIMARÃES encerrou a reunião às dezessete horas do dia 20 de julho de 349 

2018.. 350 
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