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ATA DA 107' REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁ]UA, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO

DE 2020.
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Aos dezasseis dias de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se o Plenário do

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, na plataforma Tcams via

videoconferência. Sob a presidência de Luciano Guimarães, os conselheiros: Joselia da Silva Alvos

(AC), Claudemir Josc Andrade (AM), Humberto Mauro Andrade Cruz (AP), Guivaldo D'Alexandria

Baptísta (BA), Raul Wanderley Gradiin (DF), Eduardo Pasquinelli Rodo (ES), Mana Eliana Jubé

Ribeiro (GO), Emerson do Nascimento Fraga (MA), José Antonio Assis de Godoy (MG), Osvaldo

Abrão de Souza (MS), Wilson Ferrando Vargas de Andrade (MT), Hélio Cavalcanti da Costa Lima

(PB), Roberto Salomão do Amaral e Meio (PE), José Gerando da Fonseca Soares (PI), Jeferson Dantas

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

Dias de Oliveira (RR), Ednczer Rodrigues Flores (RS), Ricardo Martins da Fonseca (SC), Ferrando

Márcio de Oliveira (SE), Nadia Somekh (SP), Matozalém Sousa Santana (TO), Andrca Lúcia Vilella

Arruda (IES), o ouvidor-geral Robeilo Simon e a Secretária Geral da Mesa -- Daniela Demaitini,

convidado da CTHEP, Jogo Car]os Con'ei. ]z..ÂbÊ!:!!!Eg; O presidente LUCIANO GUIMAjtAES,

às quatorze horas do dia dezasseis de dezembro de dois mil e vinte, iniciou a 107' Plenária Ordinária

do CAU/BR. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: O presidente LUCIANO GUTMARAES,

pediu que todos ouvissem a execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Leitura e discus$ãq (lx 1?41114;

O presidente LUCIANO GUIMARAES veriülcou a pauta.

A ata da 34' Reunião

Plenária Ampliada foi aprovada com 17 votos a favor, 00 contrários, 03 abstenções e 07 ausências. A

ata da 6' Retmião Plenária Ampliada Extraordinária foi aprovada com 1 7 votos a favor, 00 contrários,

05 abstenções c 05 ausências. A ata da l I' Reunião Plenária Extraordinária foi aprovada com 1 6 votos

a favor, 00 contrários, 06 abstenções e 05 ausências. A ata da 12' Reunião Plenária Extraordinária foi

aprovada com 15 votos a favor, 00 contrários, 07 abstenções e 05 ausências. A ata da 13' Reunião

Plenária Extraordinária foi aprovada com 1 8 votos a favor, 00 contrários, 04 abstenções e 05 ausências.

A ata da 106' Reunião Plenária Ordinária foi aprovada com 21 votos a favor, 00 contrários, 01

abstenção e 05 ausências.

d A Deliberação

Plenária DPOBR n' 0107-01 teve duas votações. Relatório da CTHEP-CAU/BR aprovado caiu 19 #

l
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votos a favor, 00 contrários, 03 abstenções e 05 ausências, que deliberou por aprovar os relatórios

conclusivos da Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional (CTHEP-CAU/BR)

e da Comissão Temporária dc Política para Equidade de Gênero (CTPEG-CAU/BR), conforme

anexos. O conselheiro Raul Gradim solicitou que conste em ata o agradecimento da CTHEP a todos

os funcionários da Assessoria dc Relações Institucionais c Parlamentares (AIP), nas pessoas da

Luciana Rubino e Christiana Santos. O conselheiro Jeferson Navolar sugeriu que a CTHEP sda uma

comissão permanente e ftlncione como uma espécie de câmara de conflito permanente. O conselheiro

Matozalém Santana ressaltou que algumas matérias submetidas à CTHEP não eram de sua

competência, devendo ter sido tratadas, por exemplo, pelo Plenário do CAU/BR. Relatou que as

recomendações deixadas pela CTHEP para a próxima gestão são pouco objetivas. Sugeriu que na

próxima gestão os assuntos sobre atribuições profissionais dos arquitetos não soam tratados com

passividade e sem trazer nenhum resultado concreto como foi feito. Sugeriu que a CTHEP sda melhor

estruturada, tenha mais claro as suas competências e mais independência de atuação. O conselheiro

MATOZALEM SANTANA enviou a declaração de voto por escrito: "Embora reconheça a

complexidade do tema tratado pela CTHEP e aprove o relatório final apresentado, classifico o

desempenho e os resultados alcançados aquém do que espciam os arquitetos e urbanistas do Brasil no

cnfrentamcnto em defesa das nossas atribuições, devendo o CAU adotar postura mais firme c com

urgência". O consellleiro WILSON ANDRADE declarou seu voto favorável relatando que votou

favorável, mas que concorda com as considerações feitas pelo conselheiro Matozalém Santana de que

a CTHEP deve ser tnelhor estruturada. Relatório da CTPEG-CAU/BR aprovado com 22 votos a favor,

00 contrários, 00 abstenções e 05 ausências. O conselheiro MATOZALÉM SANTANA enviou a

declaração de voto por escrito: "Sensibiliza-me enquanto pessoa humana e cidadão em trazer para o

debate as questões de equidade de gênero, não só no universo da profissão, mas também em toda a

estrutura social, eln especial a do nosso país. Nesse sentido, sou favorável ao CAU dedicar apoio à

Comissão que tem como missão mitigar as lacunas de gênero identiHlcadas pelo diagnóstico realizado.

Todavia, chamo atenção para a necessidade de se ter encaminhamentos pragmáticos e objetivos, tendo

em vista a aplicação de recurso financeiro em ações quc podem vir a ser objcto de questionamento

quanto à legalidade, caso esses objetivos não sqatn mensuráveis ou não cncontrenl amparo legal com

a missão do CAU prevista na lei 12.78/201 0".

Finanças: Relator: Conselheiro Raul Gradim): A Deliberação Plenária DPOBR n' 0107-02/2020

foi aprovada com 20 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 07 ausências e deliberou por: l-

Alterar os valores do Centro dc Serviços Compal'talhados -- CSC, constantes no Anexo Vll das

Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU -- exercício 202 1 , para os valores
2 $
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de acordo com o Anexo l desta Deliberação; 2- Aprovar o Projcto de Resolução, constante no Anexo

11, que aprova o Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR e homologa os Planos de Ação e Orçamento

dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), referentes ao

Exercício de 2021 ; A conselheira Patrícia Luz sugeriu que a apresentação referente ao item de pauta

sqa encaminhada às Comissões, pois poderá auxiliar no desenvolvimento dos indicadores das

Comissões para a próxima gestão.

CAU/BR: Relator: Conselhej! a Patrícia Luz). A Deliberação Plenária DPOBR n' 0 1 07-03/2020 foi

aprovada com 12 votos a favor, 00 contrários, 05 abstenções, 0] impedimento e 09 ausências e

deliberou por 1- Acompanhar os tempos do relatório e voto da conselheira Patrícia Silva Luz de

Macedo, nos seguintes termos: a) CONHECER do RECURSO interposto pelo recorrente; b) NEGAR

provimento do Recurso no sentido de que: T. Os presidentes e os plenários dos Conselhos detêm

prerrogativas para o exercício de admissibilidade dos pedidos de desagravo público, restritos aos casos

em quc, de forma flagrante, os fatos narrados não digam respeito aos exercícios da profissão ou de

mandato de conselheiro no CAU/BR e nos CAU/UF; 11. As condutas da autoridade ou agente promotor

dc processo seletivo simplificado, ou de qualquer seleção de pessoas, notadamente quando não dirigida

exclusivamente a arquitetos e urbanistas, não desafia pedido de desagravo público. O conselheiro

WILSON ANDRADE dec[arou-se impedido dc votar. A conse]hcira MARCA ELIANA JUBE

declarou voto de abstenção e relatou que o pedido do interessado não se enquadra nas possibilidades

constantes na Resolução n' 1 28. Sugeriu que a DPOBR N' 0073-09/201 7 seja revisada com urgência.

O conselheiro RICARDO FONSECA declarou voto de abstenção e ressaltou que apesar do Plenário

do CAU/BR estar apreciando um recurso administrativo cm pedido de desagravo público, o

interessado é arquiteto e por sua formação que ele foi escolhido para o cal-go. Sugeriu que sda

comunicado ao Plenário do CAU/BR o valor da indenização paga ao arquiteto e urbanista Pedra

Schultz Fonseca Baptista, recorrente no pedido de desagravo público (item de pauta 5.3), por se tratar

de dinlaeiro dos arquítetos do Brasil. Ressaltou que ficou em dúvida sobre como votar e para não

comprometer o entendimento preferiu se abster. O conselheiro MATOZALÉM SANTANA declarou

voto de abstenção e informou que no relato do processo não ülcou claro se o título profissional dc

arquiteto foi um pré-requisito para o interessado participar da seleção. Relatou que a nonna

responsável pela desclassificação do interessado, também sustenta diversos cargos que têm

incoerências com os títulos exigidos, assim a votação sobre o processo fica comprometida. 5:L

Presidente LuciapQ G!!il114rãtsl Será elaborada manifestação do CAU/BR sobre a Resolução

CGSTM n' 64, de 1 1 de dezembro de 2020. A conselheira MAjiIA ELTANA JUBA sugeriu que sda

feito questionamento sobre a Resolução CGSIM n' 64/2020, pois direito urbanístico e responsabilidade
3 $
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técnica não podem ser simplificados pelo Ministério de Economia, que não tem competência para tal.

Relatou que se trata de uma simplificação perigosa que leva em conta apenas a área e não a

complexidade e o risco da obra. Também ressaltou a falta de um debate amplo com as entidades

envolvidas na matéria. Sugeriu que seja arguida a inconstitucionalidade do documento para que sda

retomado o debate da fon-na correra. O conselheiro WILSON ANDRADE sugeriu quc sda feito um

manifesto do CAU/BR sobre a preocupação com o tema abordado na Resolução CGSIM n' 64/2020,

destacando a importância de haver um debate mais amplo, envolver as entidades, fazer um estudo mais

aprofundado da nomla c aprimorar o texto. O conselheiro RICARDO FONSECA relatou ser

favorável à Resolução CGSI M n' 64/2020 c contrário a qualquer manifesto no sentido dc impossibilitar

a sua formalização, pois ela simplifica o processo de aprovação de proUetos. Sugeriu quc soam feitos

debates sobre a resolução. O conselheiro MATOZALEM SANTANA ressaltou que as

inconveniências trazidas pela Resolução CGSIM n' 64/2020 podem ser orientadas pelo CAU/BR.

Ressaltou que a resolução traz a simplificação na aprovação de proletos que atualmente é muito

burocrática. Sugeriu que a manifestação do CAU sda amena e propositiva, no sentido de se colocar à

disposição para prestar esclarecimentos e contribuir no processo de simplificação, enfatizando que vê

como positiva a questão da desburocratização. O conselheiro JULIANO PAMPLONA ressaltou que

a Resolução CGSIM n' 64/2020 é inconstitucional, pois é atribuição dos municípios legislar sobre

política urbana, principalmente sobre uso c ocupação do solo. Ressaltou que a resolução traz uma

grande anistia, de forma oporttmista, sob o pretexto de simplificação na aprovação de proUetos.

Destacou que o CAU pode ser a favor do licenciamento integrado, mas apenas para os pequenos, colho

comércios e residências. Sugeriu quc a manifestação do CAU sobre a resolução seja sóbria, rigorosa e

técnica. O conselheiro RAUL GRADIM ressaltou a importância de simplificar o processo de

aprovação de projetos, mas destacou que a Resolução CGSIM n' 64/2020 é problemática. Sugeriu que

as outras entidades soam chamadas para debater sobre a resolução e que o CAU se coloque a

disposição para pedir c oferecer esclarecimentos. O CAU não pode se omitir diante de um assunto tão

relevante. Não houve. O

conselheiro OSVALDO ABRÃO solicitou a inclusão na ata de seu texto de despedida da gestão 201 8-

2020: "Prezadas c prezados colegas conselheiros, senhor Presidente, mcu amigo Luciano, todo o corpo

funcional do CAU BR, demais colegas que nos assistem neste dia. Quero agradecer primeiramente ao

Grande Mestre do Universo, pela ventura de ter sido escolhido pela profissão, antes que eu mesmo a

tenha escolhido, cm 1973; pela honrosa condição de poder servir a sociedade brasileira, por meio desta

casa, minha casa desde 2011, considerando que füi como ]nuitos aqui, protagonista ein sua

implantação, da chamada carinhosamente de Gestão Fundadora, pelo Presidente Haroldo Pinheiro.

Hoje, encerra para mim um ciclo de nove anos dedicados a uma causa, quc é de todos...a liberdade

pala decidir os ruídos e o futuro da nossa profissão. Sei bem o que isso significa; estive por muitos

anos coIRo Conselheiro Estadual no CRER do meu estado, desde 1 995 e como Representante como
4
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Especialista da Categoria no CIAM -- Comissão de Integração do MERCOSUL pelo Confea, de 2003

a 2005 submetido às imposições das outras procissões supremacistas do antigo conselho. Ali,

aprendemos nos superar pela capacidade de articulação com outras profissões também submetidas pela

condição de inferioridade numérica. Como gestores principiantes nos Estados brasileiros, recebemos

a incumbência de construir política e administrativamente nossos conselhos estaduais, do zero

absoluto. E Eles estão aí, competentes c bem administrados pelos arquitetos, dando lição de

competência a outras procissões...e ainda achavam que não conseguiríamos. Foram nove anos de

dedicação e muito aprendizado, de conquistas de novas amizades e novos horizontes para todos nós,

com certeza. Quero finalmente, agradecer a compreensão, apoio incondicional da minha família, Hi lhas

c netos, pelas viagens e compromissos que nos roubam tempo de convívio. Especialmente, a minha

esposa Giovana, pelo incentivo, parceria, compreensão pelo significado de estar compondo este seleto

plenário, que muito me honra. Obrigado amigos.". 8. Assuntos dg iptç!.ç$$e gg1.41;..Não houve...%

Encerramento. O presidente LUCIANO GUIMARAES encerrou a reunião às dezanove horas e

trinta minutos do dia dezasseis dc dezembro de dois mil e vinte.

Nadia Somekh

CAU/BR

Secretár

5
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i 08' REUNIÃO PLENÁRIA ORDnqÁRiA DO CAU/BR

Folha de Votação

Histórico da votação

Reunião Plenária Ordinária N' 108/2021

Data: 15/1/2021

Matéria em votação: Aprovação da Ata da 1 08' Reunião Plenária Ordinária.

Resultado da votação: Sim(lO) Não(0) Abstenções(lO) Ausências(06) Total(27)

Ocorrências

/ adia Somekh

155
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ANEXO

Encaminhamentos solicitados ]la 1 07' Reunião Plenária Ordinária

1.

1.1

Encaminhamentos para SGM, Plenário e Comissões:

O conselheiro Raul Gradim solicitou que conste em ata o agradecimento da CTHEP a todos os

funcionários da Assessoria dc Relações Institucionais c Parlamentares (AIP), nas pessoas da

Luciana Rubino e Christiana Santos

1.2.

1.3

O conselheiro Jeferson Navolar sugeriu que a CTHEP sda uma comissão pennancnte e funcione

como uma espécie de câmara de conflito permanente

O conselheiro Matozalém Santana ressaltou que algumas matérias submetidas à CTHEP não

eram dc sua competência, devendo ter sido tratadas, por exemplo, pelo Plenário do CAU/BR.

Relatou que as recomendações deixadas pela CTHEP para a próxima gestão são pouco obletivas.

Sugeriu que na próxima gestão os assuntos sobre atribuições profissionais dos arquitetos não

soam tratados com passividade e sem trazer nenhum resultado concreto como foi feito. Sugeriu

que a CTHEP seja melhor estruturada, tenha mais claro as suas competências e tenha mais

independência de atuação

O presidente Luciano Guimarãcs so]icitou quc conste em ata quc no dia 1 ]/12/20 foi aprovado

pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) o parecem com

complementação do voto da deputada Flávia Morais (PDT-GO) referente ao PL 981 8/2018 que

revoga prenogativa do CAU de deHmir a área de atuação privativa dos arquitctos e urbanistas e

as áreas dc atuação compartilhada

A conselheira Patrícia Luz sugeriu que a apresentação referente ao item de pauta 5.2 (Diretrizcs

para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento - exercício 202 1 do CAU) sqa encaminhada às

Comissões, pois poderá auxiliar no desenvolvimento dos indicadores das Comissões para a

próxima gestão

O presidente Luciano Guimarães infonnou que o processo de desagravo público será colocado

à disposição de todos os conselheiros (referente ao item de pauta 5.3).

O conselheiro Osvaldo Abrão informou que encaminharia uin texto de despedida e solicitou que

ele seja registrado em ata.

O presidente Luciano Guimarães solicitou que a Resolução CGSIM n' 64, de 1 1 de dezembro

de 2020 sda disponibilizada para todos os conselheiros.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
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2. Encaminhamentos para Gabinete da Presidência:

2.1. O conselheiro Fumando Márcio ressaltou que o CAU tem ampliado muito as suas ações e as

Comissões estão ficando sobrecarregadas. Sugeriu que na próxima gestão haja previsão

orçamentária para a contratação de novos funcionários, principalmente para auxiliar nas

Comissões. A conselheira Joselia Alvos concordou com a solicitação do conselheiro Fumando

Márcio e destacou a sobrecarga de trabalho para os funcionários. Sugeriu que haja um equilíbrio

entre a quantidade de Comissões e de atividades com o número de funcionários

2.2. O conselheiro Ricardo Fonseca sugeriu que seja comunicado ao Plenário do CAU/BR o valor

da indenização paga ao arquiteto e urbanista Pedro Schultz Fonseca Baptista, reconente no

pedido de desagravo público (item de pauta 5.3), por se tratar de dilüleiro dos atquitetos do

Brasil.

2.3.

2.4.

2.5.

A conselheira Nádia Somekh sugeriu que seja feita a revisão da DPOBR N' 0073-09/201 7 c que

sda dada explicação aos arquitetos sobre o processo de desagravo público (item de pauta 5.3)

A conselheira Mana Eliana Jubé sugeriu que a DPOBR N' 0073-09/2017 seja revisada com

urgência

O conselheiro Matozalém Santana sol imitou que quando os conselheiros fizerem perguntas sobre

algum processo que estqa sendo apreciado pelo Plenário do CAU/BR quc elas soam

respondidas com precisão e dc acordo com o que consta nos autos. Ressaltou quc por vezes as

respostas dadas em reunião plenária não são condizentes com o que consta no processo

A conselheira Mana Eliana Jubé sugeriu que sda feito questionamento sobre a Resolução

CGSIM n' 64/2020, pois direito urbanístico e responsabilidade técnica não podem ser

simplificados pelo Ministério de Economia, quc não tem competência para tal. Relatou que se

trata de uma simplificação perigosa que leva em conta apenas a área c não a complexidade e o

risco da obra. Também ressaltou a falta de um debate amplo com as entidades envolvidas na

matéria. Sugeriu que sda arguida a inconstitucionalidade do documento para que sda retomado

o debate da tk)rma corneta

2.6.

2.7. O conselheiro Wilson Andrade sugeriu que sda feito um manifesto do CAU/BR sobre a

preocupação com o tema abordado na Resolução CGSIM n' 64/2020, destacando a importância

de haver um debate mais amplo, envolver as entidades, fazer um estudo mais aprofundado da

norma e aprimorar o texto

O conselheiro Ricardo Fonseca relatou ser favorável à Resolução CGSIM n' 64/2020 c contrário

a qualquer manifesto no sentido de impossibilitar a sua formalização, pois ela simplifica o

processo de aprovação de projetos. Sugeriu que soam feitos debates sobre a resolução.

2.8

É8
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2.9. O conselheiro Matozalém Santana ressaltou que as inconveniências trazidas pela Resolução

CGSIM n' 64/2020 podem ser orientadas pelo CAU/BR. Ressaltou que a resolução traz a

simplificação na aprovação de projctos que anualmente é muito burocrática. Sugeriu que a

manifestação do CAU sda amena e propositiva, no sentido de se colocar à disposição para

prestar esclarecimentos c contribuir no processo de simplificação, enfatizando que vê como

positiva a questão da desburocratização

O conselheiro Juliano Pamplona ressaltou que a Resolução CGSIM n' 64/2020 é

inconstitucional, pois é atribuição dos municípios legislar sobre política urbana, principalmente

sobre uso e ocupação do solo. Ressaltou que a resolução traz uma grande anistia, de fauna

oportunista, sob o pretexto de simplificação na aprovação dc proletos. Destacou que o CAU

pode ser a favor do licenciamento integrado, mas apenas pala os pequenos, como comércios c

residências. Sugeriu que a manifestação do CAU sobre a resolução seja sóbria, rigorosa e

técnica

2.10.

2.11 O conselheiro Raul Gradim ressaltou a importância de simpliHlcar o processo de aprovação de

prqetos, mas destacou que a Resolução CGSIM n' 64/2020 é problemática. Sugeriu que as

outras entidades soam chamadas para debater sobre a resolução e que o CAU sc coloque a

disposição para pedir e oferecer esclarecimentos. O CAU não pode se omitir diante de um

assunto tão relevante

aniela Dem:ii+iiÍI

Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR
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