ATA DA 32ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO

1

Aos quatorze dias de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-se o Plenário do

2

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

3

quadra 5, bloco 1 – Asa Norte – Brasília-DF, sob a presidência de Luciano Guimarães, os

4

conselheiros: Joselia da Silva Alves (AC), Josemee Gomes de Lima (AL), Claudemir José

5

Andrade (AM), Humberto Mauro Andrade Cruz (AP), Guivaldo D´Alexandria Baptista (BA),

6

Raul Wanderley Gradim (DF), Eduardo Pasquinelli Rocio (ES), Maria Eliana Jubé Ribeiro (GO),

7

Emerson do Nascimento Fraga (MA), José Antonio Assis de Godoy (MG), Luciano Narezi de

8

Brito (MT), Juliano Pamplona Ximenes Ponte (PA), Hélio Cavalcanti da Costa Lima (PB),

9

Roberto Salomão do Amaral e Melo (PE), José Gerardo da Fonseca Soares (PI), Jeferson Dantas

10

Navolar (PR), Patrícia Silva Luz de Macedo (RN), Roseana de Almeida Vasconcelos (RO),

11

Nikson Dias de Oliveira (RR), Ricardo Martins da Fonseca (SC), Fernando Márcio de Oliveira

12

(SE), Nadia Somekh (SP), Matozalém Sousa Santana (TO), Andrea Lúcia Vilella Arruda (IES),

13

Presidentes e representantes dos CAU/UF: Verônica Vasconcelos de Castro (AC), Heitor

14

Antonio Maia da Silva Dores (AL), César Augusto Batista Balieiro (AP), Jean Faria dos Santos

15

(AM), Gilcinéia Barbosa da Conceição (BA), Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE), Daniel

16

Mangabeira da Vinha (DF), Arnaldo Mascarenhas Braga (GO), Danilo Silva Batista (MG), Luis

17

Eduardo Costa (MS), André Nör (MT), José Akel Fares Filho (PA), Ricardo Victor de Mendonça

18

Vidal (PB), Margareth Ziolla Menezes (PR), Rafael Amaral Tenório de Albuquerque (PE),

19

Wellington Camarço (PI), Jeferson Roselo Mota Salazar (RJ), Luciano Luiz Paiva de Barros (RN),

20

Ana Cristina Lima Barreiros da Silva (RO), Jorge Romano Netto (RR), Rui Mineiro (RS), Daniela

21

Pareja Garcia Sarmento (SC), Ana Maria de Souza Martins Farias (SE), José Roberto Geraldine

22

Junior (SP) e Silênio Martins Camargo (TO). Convidados: Roberto Simon (Ouvidor Geral do

23

CAU/BR), João Carlos Correia (Presidente ABEA) e a Secretária Geral da Mesa - Daniela

24

Demartini. 1. Abertura: O presidente LUCIANO GUIMARÃES, às nove horas do dia quatorze

25

de fevereiro de dois mil e vinte, iniciou a 32ª Plenária Ampliada do CAU/BR. 2. Execução do

26

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

27

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

28

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

29

mesmo necessidade de esclarecimento. 4. Aprovação da Ata da 31ª Reunião Plenária

30

Ampliada: A ata foi aprovada com 20 votos a favor, 00 contrários, 05 abstenções e 02 ausências

31

(declaração de voto favorável da conselheira Patrícia Silva Luz de Macedo). 5. Ordem do dia:

1
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32

5.1. Projeto de Deliberação Plenária que cria a Comissão Temporária de Harmonização do

33

Exercício Profissional (CTHEP) e define seus membros; (Origem: Presidência; Relatora:

34

Conselheira Patrícia Silva Luz de Macedo). A conselheira PATRÍCIA LUZ apresentou a

35

matéria que entrou em votação. A Deliberação Plenária DPABR 0032-01/2020 aprovada com 25

36

votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 02 ausências e aprovou a criação e seguinte

37

composição para Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional (CTHEP) e

38

definidos seus membros.
Conselheiro titular indicado pelo Plenário

Raul Wanderley Gradim

Conselheira titular indicada pelo Plenário

Patrícia Silva Luz de Macedo

Presidente indicado pelo Fórum de

José Geraldine Junior (CAU/SP)

Presidentes do CAU
Presidente de Entidade indicada pelo CEAU-

Luciana Schenk (ABAP)

CAU/BR
Profissional com experiência ou conhecimento

João Carlos Correa

comprovado no tema, indicado pelo
presidente do CAU/BR
Parlamentar

e

Institucional do CAU/BR
Assessoria CAU/BR

Assessoria Jurídica
Assessoria de Comunicação

39

1. O conselheiro JEFERSON NAVOLAR sugeriu que o CAU replique a Comissão Temporária

40

de Harmonização do Exercício Profissional (CTHEP) nos CAU/UF para envolver os

41

parlamentares locais e as pautas dos arquitetos ganharem mais força no Congresso Nacional. 2. O

42

conselheiro RICARDO FONSECA sugeriu que a CTHEP busque parceria com a CRI para trazer

43

experiências internacionais sobre o relacionamento com outras profissões em que possa existir

44

algum sombreamento na Arquitetura e Urbanismo. 3. O presidente do CAU/BR LUCIANO

45

GUIMARÃES solicitou que o relatório referente a Comissão Temporária de Harmonização do

46

Exercício Profissional (CTHEP) fosse enviado aos conselheiros federais e presidentes de

47

CAU/UF. 5.2. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a composição do Colegiado de

48

Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF, para o mandato de 2020; (Origem:

49

Presidência; Relator: Presidente Luciano Guimarães). A matéria foi apresentada e votada. A

50

Deliberação Plenária DPABR 0032-02/2020 aprovada com 25 votos a favor, 00 contrários, 00

51

abstenções e 02 ausências, que homologou a composição do Colegiado de Governança do Fundo
2
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Assessoria

52

de Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal

53

(CG-FA) para o exercício de 2020.
Composição do Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos
CAU/UF
Titulares

Substitutos(as)

Coordenador da CPFi

Raul Wanderley Gradim

Osvaldo Abrão de Souza

Membro da CPFi

Eduardo Pasquinelli Rocio

Wilson Fernando Vargas
de Andrade

Nadia Somekh

Membro da CPFi

Wilson Fernando Vargas
de Andrade

Presidente representante

José Roberto Geraldine Junior

Jeferson Roselo Mota

dos 9 (nove) CAU/UF de

(CAU/SP)

Salazar (CAU/RJ)

Presidente representante

Liane Becacici Destefani

Rafael Albuquerque

dos CAU/UF de receita

(CAU/ES)

(CAU/PE)

Presidente representante

Ana Maria de Souza Martins

Ana Cristina Barreiros

dos CAU/UF

Farias (CAU/SE)

(CAU/RO)

maior receita

demandantes de
recursos do Fundo de
Apoio aos CAU/UF
54

1. O presidente do CAU/MT ANDRÉ NÖR sugeriu que o Colegiado de Governança do Fundo de

55

Apoio analise a forma como é feita a transição de CAU básico para CAU intermediário. Muitos

56

CAUs intermediários estão tendo dificuldade de se manter com o orçamento disponível. Sugeriu

57

também que o CAU/BR reveja a posição adotada sobre os escritórios descentralizados e a

58

participação dos arquitetos inadimplentes nas eleições. 5.3. Projeto de Deliberação Plenária que

59

aprova a composição do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados,

60

para o mandato de 2020; (Origem: Presidência; Relator: Presidente Luciano Guimarães). A

61

matéria foi apresentada e colocada em votação. Indicação de membros pelo Plenário do CAU/BR

62

para compor o CG-CSC: Membro: Conselheira PATRÍCIA LUZ DE MACEDO. Substituta:

63

Conselheira JOSEMÉE GOMES DE LIMA. Aprovado com 18 votos a favor, 04contrários, 02

64

abstenções e 03 ausências. O conselheiro LUCIANO NAREZI justificou seu voto contrário por

65

não ter sido possibilitada a participação de suplentes. A Deliberação Plenária DPABR 00323
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intermediária

66

03/2020 aprovada com 21 votos a favor, 02 contrários, 02 abstenções e 02 ausências e homologou

67

a composição do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos

68

de Arquitetura e Urbanismo (CG-CSC) para o exercício de 2020.
Composição do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados
Titulares
Presidente do CAU/BR

Luciano Guimarães

Representante do

Emerson do Nascimento Fraga

Substitutos(as)
José Antonio Assis de
Godoy

Coordenador da
Comissão de
Organização e
Administração do
CAU/BR
Coordenador da

Raul Wanderley Gradim

Osvaldo Abrão de Souza

Patrícia Silvia Luz de Macedo

Josemée Gomes de Lima

Wellington Camarço (CAU/PI)

Silenio Martins Camargo

Comissão de
Planejamento e Finanças

Conselheiro titular do
CAU/BR indicado pelo
Plenário do CAU/BR
Presidente de CAU/UF

(CAU/TO)
Presidente de CAU/UF

Presidente de CAU/UF

Luis Eduardo Costa

Heitor Antonio Maia da

(CAU/MS)

Silva Dores (CAU/AL)

Tiago Holzmann (CAU/RS)

Daniela Pareja Garcia
Sarmento (CAU/SC)

Gerente Técnico do CSC

Thiago Ribeiro

69

5.4. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a Proposição nº 37/2019 referente a

70

manifestação acerca da Portaria do Ministério da Educação nº 2.117 de 6 de dezembro de

71

2019; (Origem: Comissão de Ensino e Formação; Relatora: Conselheira Andrea Vilella). A

72

Deliberação Plenária DPABR 0032-04/2020 aprovada com 25 votos a favor, 00 contrários, 00

73

abstenções e 02 ausências e aprovou a manifestação contrária à Portaria do Ministério da

74

Educação nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a oferta de carga horária na

75

modalidade de Ensino a Distância. O presidente do CAU/RN LUCIANO BARROS sugeriu que
4
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seja feito levantamento de quantos e quais cursos de Arquitetura e Urbanismo formarão arquitetos

77

na modalidade exclusivamente EAD, para definir estratégias e embasar as ações do CAU. A

78

presidente do CAU/SC DANIELA SARMENTO solicitou que seja encaminhado aos CAU/UF

79

posicionamento do CAU/BR detalhando o que deverá ser aplicado nos CAU/UF, referente ao

80

posicionamento contrário aos cursos de Arquitetura e Urbanismo na modalidade EAD. O

81

presidente do CAU/AL HEITOR MAIA sugeriu que o CAU reaja de maneira mais efetiva contra

82

a decisão de legalizar cursos de Arquitetura e Urbanismo na modalidade EAD e talvez pensar a

83

possibilidade de realizar exame de ordem. O presidente do CAU/SP JOSÉ GERALDINE

84

JUNIOR sugeriu um maior entrosamento entre os CAU/UF e CAU/BR sobre a judicialização dos

85

cursos de Arquitetura e Urbanismo na modalidade EAD, visto que as ações são recebidas nos

86

estados. Sugeriu também o compartilhamento dos resultados do trabalho das Assessorias Jurídicas

87

dos CAU/UF e CAU/BR sobre EAD para haver unidade de posicionamento por todo o território

88

nacional. A conselheira ANDREA VILELLA sugeriu contato do CAU/BR com os Conselhos que

89

também foram afetados pela Portaria nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a

90

oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância, principalmente com suas Assessorias

91

Jurídicas. A conselheira PATRÍCIA LUZ sugeriu que seja aberto diálogo do CAU/BR com a

92

Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. O presidente do CAU/CE

93

NAPOLEÃO FERREIRA sugeriu que sejam feitos informes à sociedade e aos arquitetos

94

enfatizando os pontos negativos sobre cursos de Arquitetura e Urbanismo na modalidade EAD. 6.

95

Assuntos de Interesse Geral. 6.1. Apresentação do modelo da NOVA VIVENDA (Fernando

96

Amiky Assad). Incluído pelo CD (Origem: Comissão de Política Profissional). Item retirado

97

de pauta.

98

(Origem: Comissão de Política Urbana e Ambiental; Relatora: Conselheira Josélia da Silva

99

Alves). A conselheira apresentou ao Plenário o Projeto CAU EDUCA. A conselheira NADIA

100

SOMEKH sugeriu que a CPUA dentro do projeto CAU EDUCA busque junto ao CAU/RJ

101

desenvolver atividades diárias voltadas para crianças, durante o Congresso UIA 2020 RIO. 7.

102

Comunicação das Comissões e órgãos Colegiados. A coordenadora da CPP JOSEMÉE LIMA

103

informou que o plano de ação da CPP está finalizado, faltando apenas confirmar algumas datas.

104

Nos últimos anos a CPP tem executado mais de 93% do seu plano de ação. Informou que os

105

assuntos principais que serão tratados na Comissão são: segurança do trabalho, politica

106

profissional e ATHIS. Informou que foi realizado o evento “Archnexus” voltado para habitação de

107

interesse social em parceira com o CAU/SP. O conselheiro EMERSON FRAGA comentou que a

108

CPP realizou seu primeiro seminário de engenharia de segurança do trabalho em parceria com o

109

CAU/RO, onde tiveram mais de 80 inscritos. O evento contou com palestras, debates e momento

6.2. Apresentação sobre o CAU EDUCA (Incluído pelo Conselho Diretor);

5
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76

de prática (visita técnica). A coordenadora da CEP PATRÍCIA LUZ informou que será dada

111

prioridade às Resoluções 21, 22, 28 e 49. No dia 5 de março acontecerá a primeira reunião

112

conjunta entre CEP, CEF e CED para tratar das atividades dos arquitetos e urbanistas no que diz

113

respeito às resoluções que cada uma dessas Comissões está desenvolvendo. Informou que,

114

conforme solicitado pelo Fórum de Presidentes, nos dias 17 e 18 de março acontecerá um encontro

115

temático para tratar sobre atividades e registro de pessoas jurídicas. Enviamos solicitação à

116

Presidência do CAU/BR para que fosse elaborada uma nota de apoio sobre a Resolução do Banco

117

Central em relação às instituições que já se manifestaram contrárias. Por solicitação da CTHEP foi

118

revogada a portaria normativa que tratava sobre fundações, pois estava causando desconforto aos

119

arquitetos. O coordenador da CPFi RAUL GRADIM informou que a CPFi pretende terminar em

120

março a minuta de revisão da Resolução 121. A minuta foi apresentada no Fórum de Presidentes,

121

onde foram solicitados alguns ajustes que a CPFi já deu andamento. Foi feita projeção do impacto

122

financeiro nas arrecadações caso os descontos nas anuidades sejam feitos e solicitado que cada

123

presidente de CAU/UF faça seu próprio levantamento e envie àCPFi. Está prevista a revisão da

124

Resolução 174 que trata sobre auditoria e controles. Informou que a conselheiro Eduardo

125

Pasquinelli está fazendo um levantamento junto a empresas que atuam em arquitetura e urbanismo

126

e será elaborado um relatório de atividades profissionais. A CPFi irá revisar os contratos de

127

compras e serviços do CAU/BR para dar suporte a gestão e antecipar revisões e negociações e não

128

cair em contratações emergenciais. A CPFi também está discutindo sobre o “Mais arquitetos” e

129

participação no Congresso UIA 2020 RIO. A equipe técnica do CAU/BR está buscando soluções

130

para realizar a limpeza da base de registro de pessoas físicas e jurídicas. O coordenador da COA

131

JEFERSON NAVOLAR lembrou que os atuais gestores deverão elaborar relatórios de transição,

132

conforme previsto no Regulamento Eleitoral, para os novos conselheiros e presidentes que serão

133

eleitos nos CAU/UF e no CAU/BR. Informou que a CPFi irá produzir informações de forma

134

centralizada e digital, não necessitando preencher planilhas. Informou que a COA está tentando

135

indexar todos os documentos necessários a uma autarquia federal. O coordenador da CRI

136

FERNANDO MÁRCIO informou que as pautas da CRI são: termos de cooperação com países

137

estratégicos, mobilidade internacional para arquitetos brasileiros e promoção da arquitetura

138

brasileira no mundo. Informou que para o Congresso UIA 2020 RIO está sendo proposta a

139

realização de um Fórum Internacional com instituições de outros países com tema principal

140

“planos nacionais de arquitetura e urbanismo”,também será lançada cartilha de como o arquiteto

141

brasileiro pode atuar no exterior, será realizado intercâmbio cultural com outros países e

142

disponibilizado espaço para o Comitê Executivo da FPAA. O foco da CRI é conhecer experiências

143

internacionais sobre boas práticas em Arquitetura e Urbanismo e aumentar as perspectivas de
6
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mobilidade internacional. Foi solicitada informação sobre os projetos desenvolvidos pelos

145

“Arquitetos Sem Fronteiras” para buscar um possível convênio. O Colégio de Arquitetos da

146

Catalunha entrou em contato com a CRI para estabelecer uma parceria com o CAU. A conselheira

147

NADIA SOMEKH informou que participou de reunião no Rio de Janeiro com o comitê

148

organizador do Congresso UIA 2020 RIO, onde foi apresentada a alta direção da UIAe

149

participaram representantes de vários países. Os conselheiros gostaram muito da cidade do Rio de

150

Janeiro, das instalações disponíveis e do programa proposto. Comunicou que esteve com o

151

presidente do CAU/BR Luciano Guimarães junto ao NCARB vendo a retomada da cooperação

152

que findou em 2017. O coordenador da CED GUIVALDO BAPTISTA informou que na última

153

reunião a CED distribuiu 5 processos éticos em grau de recurso. A minuta de revisão da

154

Resolução 143 está quase finalizada e logo mais poderá ir para consulta pública. Foi feito ajuste

155

no plano de ação da CED já considerando o corte de 15%. Foi definido calendário de eventos para

156

2020. Nos dias 26 e 27 de março será realizado seminário em Belo Horizonte, a programação

157

atende questões demandadas localmente. O evento será aberto com uma palestra sobre a

158

“Dimensão ética do fazer cotidiano no processo de formação do sujeito moral”. Nos Seminários da

159

CED 15% das vagas serão destinadas a estudantes de arquitetura, pois é importante o investimento

160

nos futuros profissionais. A CED recebeu uma demanda da COA para trabalhar na elaboração do

161

Manual de conduta dos conselheiros. Informou que está sendo feito mapeamento dos processos

162

éticos em todo território nacional e esses dados serão tabulados. A coordenadora da CPUA

163

JOSELIA ALVES informou que nos dias 3 e 4 de março será realizado o Encontro Nacional das

164

CPUAs, visando o aperfeiçoamento da política urbana e partir para a definição de temas

165

estratégicos e agenda de atuação conjunta. No encontro irá se discutir sobre a elaboração da carta

166

aos candidatos. Comunicou que a CPUA itinerante irá a Vitoria e São Luis, junto com a CPP,

167

onde serão realizadas oficinas e visitas técnicas. A CPUA irá desenvolver ações sobre o CAU

168

EDUCA no Congresso UIA 2020 RIO.

169

conselheiro CLAUDEMIR ANDRADE sugeriu que para matérias que necessitam da indicação

170

do Plenário, que seja indicado e votado pelo Plenário e não pelo Conselho Diretor. O presidente

171

do CAU/MS LUIS EDUARDO COSTA informou que será discutida a regulamentação do Fórum

172

de Presidentes dentro da estrutura do CAU para ser encaminhada proposta à COA-CAU/BR.

173

Sugeriu ainda, que se crie um canal direto entre os CAU/UF e a Assessoria Parlamentar do

174

CAU/BR, para centralizar e uniformizar as ações referentes a assuntos parlamentares. O

175

presidente do CAU/MT ANDRÉ NÖR informou que o CAU/MT recebeu a proposta da CPFi

176

sobre os descontos nas anuidades. Sugeriu que o Colegiado de Governança do Fundo de Apoio

177

analise a forma como é feita a transição de CAU básico para CAU intermediário. Muitos CAUs

Comunicado dos conselheiros e Presidentes; O

7
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144

intermediários estão tendo dificuldades de se manter com o orçamento disponível. Sugeriu

179

também que o CAU/BR reveja a posição adotada sobre: os escritórios descentralizados e a

180

participação dos arquitetos inadimplentes nas eleições. Comunicou que o CAU/MT irá se

181

posicionar em relação a proposta de regulamentação de intervenção nos CAU/UF. Informou que o

182

CAU/MT se posicionou e reagiu de maneira rápida e eficaz no caso do “Charles Construtor” que

183

configura exercício ilegal da profissão por leigos e teve uma resposta muito efetiva. Sugeriu que

184

nas reuniões plenárias ampliadas seja destinado espaço para os presidentes de CAU/UF possam se

185

manifestar em outro momento, pois no final da reunião o quórum já está reduzido. O vice-

186

presidente do CAU/RS RUI MINEIRO registrou seu descontentamento em os presidentes de

187

CAU/UF poderem participar apenas no final da reunião plenária ampliada. O presidente do

188

CAU/AL HEITOR MAIA sugeriu que a pauta da reunião plenária ampliada seja repensada, pois

189

deveria ser espaço para debate entre os conselheiros federais e os presidentes, no entanto é uma

190

pauta que não tem nenhum assunto de interesse conjunto com os CAU/UF. Informou que deve ser

191

feito levantamento do impacto dos descontos nas anuidades, pois em tese somos favoráveis ao

192

desconto, mas quando se começa a avaliar o impacto financeiro, isso pode gerar déficit financeiro.

193

O CAU investe 5 milhões de reais anualmente em ATHIS, é preciso medir e avaliar o impacto

194

efetivo, para ver se essa medida está sendo coerente com os objetivos do CAU. Sugeriu que o

195

CAU reaja de maneira mais efetiva contra a decisão de legalizar cursos de Arquitetura e

196

Urbanismo na modalidade EAD, talvez pensar a possibilidade de realizar exame de ordem. O

197

conselheiro MATOZALÉM SANTANA sugeriu que nas reuniões plenárias ampliadas a pauta

198

seja deliberativa, com assuntos que envolvam tanto o CAU/BR quanto os CAU/UF, pautas que

199

necessitem de debate entre os conselheiros federais e os presidentes, pois realizar reuniões

200

plenárias ampliadas apenas de caráter informativo não faz sentido. A presidente do CAU/PR

201

MARGARETH MENEZES relatou que é necessária a regulação do Fórum de Presidentes, pois

202

as reuniões do Fórum necessitam de suporte técnico, as despesas com a participação da assessoria

203

podem trazer problemas financeiros e contábeis para quem coordena o Fórum. Informou que a

204

intervenção nos CAU/UF deve ser feita com base em provas, para acontecimentos graves e

205

solicitou que os presidentes de CAU/UF participem das discussões sobre o assunto. Sugeriu que

206

os presidentes de CAU/UF sejam convidados a participar de grandes decisões do CAU, pois

207

apesar do CAU/BR ser responsável pela edição das normas, os CAU/UF podem contribuir com a

208

parte prática de como as coisas funcionam nos estados. O conselheiro OSVALDO ABRÃO

209

enalteceu os presidentes dos CAU/UF por conseguirem manter o que foi construído desde 2012

210

com o Fórum de Presidentes. Foi acertada a decisão de manter o Fórum independente do

211

CAU/BR. O vice-presidente do CAU/RS RUI MINEIRO informou que é preocupante que o
8
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Fórum de Presidentes tenha sido criado em2012 e até hoje não esteja regulamentado. Os CAU/UF

213

são o braço executivo do CAU, pois é lá no estado que tem que dar resposta aos problemas

214

demandados pelos arquitetos e é onde se arrecadam os recursos. É fundamental que os presidentes

215

de CAU/UF se reúnam e troquem ideias e experiências. Informou ao coordenador da COA que os

216

presidentes de CAU/UF estão à disposição, para que seja criada uma minuta de regulamentação do

217

Fórum, precisamos deixar isso estruturado antes da próxima gestão. A Federação das Associações

218

de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS) realizou sua reunião anual em Xangri-lá com os

219

prefeitos municipais, onde foi apresentado o “Casa Saudável” que é um projeto de ATHIS do Rio

220

Grande do Sul, que utiliza a estrutura organizacional e financeira já existente das Unidades de

221

Saúde da Família para trabalhar as questões de melhoria das habitações. Relatou que entende a

222

dificuldade dos arquitetos arcarem com o custo da anuidade, mas os conselheiros e presidentes,

223

como gestores púbicos, têm a obrigação de cobrar os profissionais inadimplentes. Do ponto de

224

vista politico considera um retrocesso os inadimplentes poderem votar nas eleições. Informou que

225

o CAU/RS junto com o CAU/SP elaborou um fluxograma do processo ético, com as etapas e os

226

documentos necessários, que foi a base usada no SGI. O conselheiro RAUL GRADIM sugeriu

227

que o Fórum de Presidentes encaminhe sugestão de pontos de pauta para as reuniões plenárias

228

ampliadas, com tempo suficiente para os assuntos passarem antes pelas reuniões das Comissões do

229

CAU/BR. O conselheiro JEFERSON NAVOLAR informou que cabe a COA priorizar a

230

demanda de regulamentação do Fórum de Presidentes e pediu ajuda aos presidentes de CAU/UF.

231

Sugeriu agendar uma reunião conjunta entre o CAU/BR e os CAU/UF para tratar sobre o assunto.

232

O conselheiro MATOZALÉM SANTANA sugeriu que nas reuniões plenárias ampliadas a pauta

233

seja deliberativa, com assuntos que envolvam tanto o CAU/BR quanto os CAU/UF, que

234

necessitem de debate entre os conselheiros federais e os presidentes. Reuniões plenárias ampliadas

235

apenas de caráter informativo não fazem sentido, pois as informações podem ser dadas por outros

236

meios, não sendo necessária a presença dos presidentes de CAU/UF, sugeriu ainda, que o CG-

237

CSC se empenhe em disponibilizar o aplicativo MobiArq ainda no ano de 2020. A presidente do

238

CAU/SC DANIELA SARMENTO sugeriu que seja usada apenas uma plataforma para

239

disponibilizar os diversos conteúdos do CAU/BR e dos CAU/UF (como os conteúdos do CAU

240

EDUCA, de ATHIS, etc) podendo ser acessada também por meio do site do CAU. Sugeriu que

241

seja dada prioridade à questão da inadimplência, que foi uma necessidade levantada no Fórum de

242

Presidentes, pois o CAU/BR e OS CAU/UF precisam enfrentar essa questão. Sugeriu que sejam

243

desenvolvidas ações conjuntas entre o CAU/BR e os CAU/UF e que o CAU/BR produza ações de

244

âmbito nacional. Solicitou ainda, uma orientação oficialmente estruturada pela Assessoria

245

Parlamentar do CAU/BR, para conectar as Comissões dos CAU/UF que tratam de assuntos
9
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212

parlamentares com a Assessoria do CAU/BR, quando se tratarem de pautas nacionais. Sugeriu que

247

se busque uma alternativa para manter todos os estados informados sobre as demandas

248

parlamentares nacionais e o posicionamento que deverá ser adotado. O presidente do CAU/AL

249

HEITOR MAIA sugeriu que a pauta da reunião plenária ampliada seja repensada, pois deveria

250

ser um espaço de debate entre conselheiros federais e presidentes de CAU/UF. O presidente do

251

CAU/CE NAPOLEÃO FERREIRA sugeriu que o CAU demonstre para a sociedade que é

252

indispensável em sua defesa, como é a OAB. Se não ficar clara a necessidade de existência do

253

Conselho, ele estará vulnerável a ameaças como as que estão acontecendo (como a Medida

254

Provisória nº 905 do Tiago Mitraud). Sugeriu que se reflita sobre as possibilidades de avanço do

255

Conselho. O presidente do CAU/DF DANIEL MANGABEIRA sugeriu que as ameaças,

256

referentes a projetos de lei (como a Medida Provisória nº 905 do Tiago Mitraud), sejam

257

comunicadas de forma mais clara a todos os arquitetos, usando linguagem acessível e de fácil

258

entendimento; Extra-pauta: Recadastramento 2019/2020; (Origem: CG-CSC; Relator:

259

Gerente de Serviços Compartilhados Thiago Ribeiro); Foi apresentado o Recadastramento

260

2019/2020. 10. Encerramento. O presidente LUCIANO GUIMARÃES encerrou a reunião às

261

dezoito horas do dia quatorze de fevereiro de dois mil e vinte.

Luciano Guimarães
Presidente do CAU/BR

Daniela Demartini
Secretária Geral da Mesa do CAU/BR
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UF

ANEXO
Encaminhamentos solicitados na 32ª Reunião Plenária Ampliada

1.

Encaminhamentos para SGM, Plenário e Comissões:

1.1.

O conselheiro Raul Gradim sugeriu que seja aberta a possibilidade de participação dos suplentes em
Comissões e Colegiados do CAU/BR.

1.2.

O conselheiro Claudemir Andrade sugeriu que para matérias que necessitam da indicação do
Plenário, que seja indicado e votado pelo Plenário e não pelo Conselho Diretor.

1.3.

O conselheiro Osvaldo Abrão sugeriu que a CEP e a CEF apreciem o assunto abordado pelo
Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica Carlos Medeiros durante a reunião plenária sobre ensino à
distância.

1.4.

O presidente do CAU/RN Luciano Barros sugeriu que seja feito levantamento de quantos e quais
cursos de Arquitetura e Urbanismo formarão arquitetos na modalidade exclusivamente EAD, para
definir estratégias e embasar as ações do CAU.

1.5.

A conselheira Nadia Somekh sugeriu que a CPUA dentro do projeto CAU EDUCA busque junto ao
CAU/RJ desenvolver atividades diárias voltadas para crianças, durante o Congresso UIA 2020 RIO.
O presidente do CAU/MT André Nör sugeriu que nas reuniões plenárias ampliadas seja destinado
espaço para os presidentes de CAU/UF possam se manifestar em outro momento, pois no final da
reunião o quórum já está reduzido.

1.7.

O conselheiro Matozalém Santana sugeriu que nas reuniões plenárias ampliadas a pauta seja
deliberativa, com assuntos que envolvam tanto o CAU/BR quanto os CAU/UF, que necessitem de
debate entre os conselheiros federais e os presidentes. Reuniões plenárias ampliadas apenas de
caráter informativo não fazem sentido, pois as informações podem ser dadas por outros meios, não
sendo necessária a presença dos presidentes de CAU/UF.

1.8.

O vice-presidente do CAU/RS Rui Mineiro registrou seu descontentamento em os presidentes de
CAU/UF poderem participar apenas no final da reunião plenária ampliada.

1.9.

A presidente do CAU/PR Margareth Menezes relatou que é necessária a regulação do Fórum de
Presidentes, pois as reuniões do Fórum necessitam de suporte técnico, as despesas com a
participação da assessoria pode trazer problemas financeiros e contábeis para quem coordena o
Fórum. Informou que a intervenção nos CAU/UF deve ser feita com base em provas, para
acontecimentos graves, e solicitou que os presidentes de CAU/UF participem das discussões sobre o
assunto. Sugeriu que os presidentes de CAU/UF sejam convidados a participar de grandes decisões
do CAU, pois apesar do CAU/BR ser responsável pela edição das normas, os CAU/UF podem
contribuir com a parte prática de como as coisas funcionam nos estados.
12
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1.6.

1.10. O presidente do CAU/AL Heitor Maia sugeriu que a pauta da reunião plenária ampliada seja
repensada, pois deveria ser um espaço de debate entre conselheiros federais e presidentes de
CAU/UF.

2.

Encaminhamentos para Gabinete da Presidência e Assessorias:

2.1.

A presidente do CAU/SC Daniela Sarmento solicitou que seja encaminhado aos CAU/UF
posicionamento do CAU/BR detalhando o que deverá ser aplicado nos CAU/UF, referente ao
posicionamento contrário aos cursos de Arquitetura e Urbanismo na modalidade EAD.

2.2.

O presidente do CAU/AL Heitor Maia sugeriu que o CAU reaja de maneira mais efetiva contra a
decisão de legalizar cursos de Arquitetura e Urbanismo na modalidade EAD e talvez pensar a
possibilidade de realizar exame de ordem.

2.3.

O conselheiro Raul Gradim sugeriu que o Fórum de Presidentes encaminhe sugestão de pontos de
pauta para as reuniões plenárias ampliadas, com tempo suficiente para os assuntos passarem antes
pelas reuniões das Comissões do CAU/BR.

2.4.

O conselheiro Jeferson Navolar sugeriu que o CAU replique a Comissão Temporária de
Harmonização do Exercício Profissional (CTHEP) nos CAU/UF para envolver os parlamentares

2.5.

A presidente do CAU/SC Daniela Sarmento solicitou uma orientação oficialmente estruturada pela
Assessoria Parlamentar do CAU/BR, para conectar as Comissões dos CAU/UF que tratam de
assuntos parlamentares com a Assessoria do CAU/BR, quando se tratarem de pautas nacionais.
Sugeriu que se busque uma alternativa para manter todos os estados informados sobre as demandas
parlamentares nacionais e o posicionamento que deverá ser adotado.

2.6.

O presidente do CAU/DF Daniel Mangabeira sugeriu que as ameaças, referentes a projetos de lei
(como a Medida Provisória nº 905 do Tiago Mitraud), sejam comunicadas de forma mais clara a
todos os arquitetos, usando linguagem acessível e de fácil entendimento.

2.7.

O presidente do CAU/CE Napoleão Ferreira sugeriu que o CAU demonstre para a sociedade que é
indispensável em sua defesa, como é a OAB. Se não ficar clara a necessidade de existência do
Conselho, ele estará vulnerável a ameaças como as que estão acontecendo (como a Medida
Provisória nº 905 do Tiago Mitraud). Sugeriu que se reflita sobre as possibilidades de avanço do
Conselho.

2.8.

O presidente do CAU/MS Luis Eduardo Costa sugeriu que se crie um canal direto entre os CAU/UF
e a Assessoria Parlamentar do CAU/BR, para centralizar e uniformizar as ações referentes a assuntos
parlamentares.
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locais e as pautas dos arquitetos ganharem mais força no Congresso Nacional.

2.9.

O presidente do CAU/BR Luciano Guimarães solicitou que o relatório referente a Comissão
Temporária de Harmonização do Exercício Profissional (CTHEP) fosse enviado aos conselheiros
federais e presidentes de CAU/UF.

2.10. O conselheiro Ricardo Fonseca sugeriu que a CTHEP busque parceria com a CRI para trazer
experiências internacionais sobre o relacionamento com outras profissões em que possa existir algum
sombreamento na Arquitetura e Urbanismo.
2.11. O presidente do CAU/SP José Geraldine Junior sugeriu um maior entrosamento entre os CAU/UF e
CAU/BR sobre a judicialização dos cursos de Arquitetura e Urbanismo na modalidade EAD, visto
que as ações são recebidas nos estados. Sugeriu também o compartilhamento dos resultados do
trabalho das Assessorias Jurídicas dos CAU/UF e CAU/BR sobre EAD para haver unidade de
posicionamento por todo o território nacional.
2.12. A conselheira Andrea Vilella sugeriu contato do CAU/BR com os Conselhos que também foram
afetados pela Portaria nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a oferta de carga horária
na modalidade de Ensino a Distância, principalmente com suas Assessorias Jurídicas.
2.13. A conselheira Patrícia Luz sugeriu que seja aberto diálogo do CAU/BR com a Associação Brasileira
dos Estudantes de Educação à Distância.
2.14. O presidente do CAU/CE Napoleão Ferreira sugeriu que sejam feitos informes à sociedade e aos

EAD.
2.15. A presidente do CAU/SC Daniela Sarmento sugeriu que seja usada apenas uma plataforma para
disponibilizar os diversos conteúdos do CAU/BR e dos CAU/UF (como os conteúdos do CAU
EDUCA, de ATHIS, etc) podendo ser acessada também por meio do site do CAU.
2.16. A presidente do CAU/SC Daniela Sarmento sugeriu que seja dada prioridade à questão da
inadimplência, que foi uma necessidade levantada no Fórum de Presidentes, pois o CAU/BR e OS
CAU/UF precisam enfrentar essa questão. Sugeriu que sejam desenvolvidas ações conjuntas entre o
CAU/BR e os CAU/UF e que o CAU/BR produza ações de âmbito nacional.
2.17. O presidente do CAU/MT André Nör sugeriu que o Colegiado de Governança do Fundo de Apoio
analise a forma como é feita a transição de CAU básico para CAU intermediário. Muitos CAUs
intermediários estão tendo dificuldade de se manter com o orçamento disponível. Sugeriu também
que o CAU/BR reveja a posição adotada sobre os escritórios descentralizados e a participação dos
arquitetos inadimplentes nas eleições.
2.18. O presidente do CAU/AL Heitor Maia solicitou que seja feito levantamento do impacto dos
descontos nas anuidades, pois em tese, seria favorável ao desconto, mas quando se começa a avaliar
o impacto financeiro, isso pode gerar déficit financeiro.
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arquitetos enfatizando os pontos negativos sobre cursos de Arquitetura e Urbanismo na modalidade

2.19. O presidente do CAU/AL Heitor Maia informou que o CAU investe 5 milhões de reais anualmente
em ATHIS e sugeriu a mensuração e avaliação do impacto efetivo, para ver se essa medida está
sendo coerente com os objetivos do CAU.
2.20. A presidente do CAU/PR Margareth Menezes, o conselheiro Osvaldo Abrão e o vice-presidente do
CAU/RS Rui Mineiro solicitaram que seja feita a regulação do Fórum de Presidentes.
2.21. A presidente do CAU/PR Margareth Menezes sugeriu que os presidentes de CAU/UF sejam
convidados a participar de grandes decisões do CAU, pois apesar do CAU/BR ser responsável pela
edição das normas, os CAU/UF podem contribuir com a parte prática de como as coisas funcionam
nos estados.
2.22. O conselheiro Jeferson Navolar informou que cabe a COA priorizar a demanda de regulamentação
do Fórum de Presidentes e pediu ajuda aos presidentes de CAU/UF. Sugeriu agendar uma reunião
conjunta entre o CAU/BR e os CAU/UF para tratar sobre o assunto.

3.

Encaminhamentos para Gerência Executiva:

3.1.

O conselheiro Matozalém Santana sugeriu que o CG-CSC se empenhe em disponibilizar o aplicativo

Daniela Demartini
Secretária Geral da Mesa do CAU/BR
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MobiArq ainda no ano de 2020.
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