1

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

2

Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, na plataforma Webex via videoconferência. Sob a

3

presidência de Patrícia Silva Luz Macedo, os conselheiros: Alfredo Renato Pena Braña (AC), Josemee

4

Gomes de Lima (AL), Claudemir José Andrade (AM), Humberto Mauro Andrade Cruz (AP), Guivaldo

5

D´Alexandria Baptista (BA), Raul Wanderley Gradim (DF), Edezio Caldeira Filho (ES), Maria Eliana Jubé

6

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

7

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

8

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

9

Carlos Fernando de Souza Leão Andrade (RJ), Patrícia Silva Luz de Macedo (RN), Roseana de Almeida

10

Vasconcelos (RO), Nikson Dias de Oliveira (RR), Ednezer Rodrigues Flores (RS), Ricardo Martins da

11

Fonseca (SC), José Queiroz da Costa Filho (SE), Nadia Somekh (SP), Matozalém Sousa Santana (TO),

12

Andrea Lúcia Vilella Arruda (IES), Presidentes e representantes dos CAU/UF: Heitor Antonio Maia da

13

Silva Dores (AL), Jean Faria dos Santos (AM), Gilcinéia Barbosa da Conceição (BA), Napoleão Ferreira

14

da Silva Neto (CE), Daniel Mangabeira da Vinha (DF), Liane Becacici Gozze Destefani (ES), Arnaldo

15

Mascarenhas Braga (GO), Danilo Silva Batista (MG), André Nör (MT), José Akel Fares Filho (PA),

16

Margareth Ziolla Menezes (PR), Rafael Amaral Tenório de Albuquerque (PE), Wellington Camarço (PI),

17

Maria Isabel (RJ), Ana Cristina Lima Barreiros da Silva (RO), Jorge Romano Netto (RR), Tiago Holzmann

18

da Silva (RS), Daniela Pareja Garcia Sarmento (SC), Ana Maria de Souza Martins Farias (SE), José

19

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

20

Geral do CAU/BR), e a Secretária Geral da Mesa em exercício – Lais Ramalho Maia. 1. Abertura: A vice-

21

presidente PATRICIA MACEDO, às quatorze horas do dia vinte e dois de maio de dois mil e vinte,

22

iniciou a 33ª Plenária Ampliada do CAU/BR. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: A vice-

23

presidente PATRICIA MACEDO pediu que todos ouvissem a execução do Hino Nacional Brasileiro. 3.

24

Verificação da pauta: A vice-presidente PATRICIA MACEDO leu a pauta perguntou se alguém teria

25

alguma observação, dúvida ou mesmo necessidade de esclarecimento. 4. Aprovação da Ata da 32ª

26

Reunião Plenária Ampliada: A ata foi aprovada com 18 votos a favor, 00 contrários, 03 abstenções e 06

27

ausências. 5. Comunicado dos conselheiros e Presidentes; O presidente do CAU/MT ANDRÉ NÖR

28

informou que o CAU/MT irá autuar os Técnicos de Edificação que estiverem exercendo ilegalmente a

29

profissão de arquitetura e urbanismo e sugeriu que o CAU/BR adote um posicionamento referente às

30

resoluções do Conselho Federal de Técnicos Industriais (CFT). Ressaltou que o assunto é extremamente

31

urgente. 6. Ordem do dia: 6.1. Projeto de Deliberação Plenária que delibera sobre medidas para

32

enfrentamento da emergência de saúde pública de abrangência mundial decorrente da COVID-19;

33

(Origem: Comitê de Crise; Relatores: conselheira Patrícia Silva Luz de Macedo e Presidente do

34

CAU/GO Arnaldo Braga) Aprovadas as premissas para a carta “Construção coletiva de medidas a serem

35

adotadas no enfrentamento da COVID-19 pelo conjunto autárquico do CAU” que será enviada aos
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presidentes dos CAU/UF e conselheiros federais para contribuições e terá sua versão final elaborada pelo

37

Comitê de Crise. A carta será divulgada em duas versões, uma direcionada à sociedade e outra aos

38

arquitetos. A presidente do CAU/PR MARGARETH MENEZES sugeriu que a CPFI-CAU/BR estude a

39

possibilidade de conceder desconto aos CAU/UF Superavitários nos repasses ao Fundo de Apoio e ao CSC

40

ou criar um fundo emergencial para auxiliar os CAU/UF que estão com dificuldades financeiras. O

41

presidente do CAU/RS TIAGO SILVA sugeriu que o item fosse retirado da pauta da 33ª Reunião Plenária

42

Ampliada, garantindo aos presidentes dos CAU/UF tempo hábil para leitura e para auxiliar na redação do

43

documento. Sugeriu ainda que o Comitê de Crise fizesse a compilação das contribuições e divulgação do

44

documento final. O conselheiro OSVALDO ABRÃO sugeriu que sejam divulgadas duas versões

45

diferentes da carta “Construção coletiva de medidas a serem adotadas no enfrentamento da COVID-19 pelo

46

conjunto autárquico do CAU”. A versão completa deverá ser divulgada aos arquitetos e uma versão mais

47

compacta à sociedade, suprimindo as seguintes partes: subtítulo 1 (Sustentabilidade e federalismo);

48

subtítulo 2 (Inovação tecnológica); primeira frase e último parágrafo do subtítulo 4 (Sustentabilidade da

49

profissão). Ressaltou a importância de se pensar em quais meios as versões da carta serão divulgadas. A

50

presidente do CAU/PR MARGARETH MENEZES e o conselheiro RAUL GRADIM solicitaram que a

51

carta “Construção coletiva de medidas a serem adotadas no enfrentamento da COVID-19 pelo conjunto

52

autárquico do CAU” seja divulgada em duas versões, uma direcionada à sociedade e outra aos arquitetos. O

53

conselheiro EDNEZER FLORES sugeriu que na divulgação da carta “Construção coletiva de medidas a

54

serem adotadas no enfrentamento da COVID-19 pelo conjunto autárquico do CAU” (item 6.1) conste que o

55

documento contou com contribuição dos presidentes dos CAU/UF. O presidente do CAU/RS TIAGO

56

SILVA ressaltou que os CAU/UF precisam da liderança do CAU/BR, nesse momento de pandemia, nos

57

temas relacionados ao enfrentamento da crise e orientação e apoio no contingenciamento nos estados.

58

Solicitou atenção do CAU/BR nos seguintes pontos: a. Utilização de recursos imobilizados do CAU/BR

59

para atender aos eventuais déficits dos CAU/UFs garantindo a unidade federativa e os serviços do CAU em

60

todos estados; b. Cancelamento do pagamento do CSC pelos CAU/UFs, seu eventual déficit será sanado

61

pelo próprio imobilizado e “fundo de reserva” do CSC e pelo imobilizado do CAU/BR; c. Fundo de Apoio:

62

I) reforço emergencial dos recursos do FA pelo CAU/BR; II) possibilidade, emergencial, de que o FA

63

possa atender também outros CAU/UFs que não sejam básicos; III) alternativamente, criação de um fundo

64

especial para essa crise; - excepcionar percentuais máximos e mínimos dos objetivos estratégicos como

65

fiscalização, comunicação, ATHIS, etc d. Para o contingenciamento nos estados: e. Orientação

66

metodológica, administrativa e financeira (planilha CPFI/BR) do CAU/BR para a elaboração dos

67

contingenciamentos locais; f. Cortes (cancelamentos e contingenciamentos) X projeção de receitas +

68

superávit próprio + fundo emergencial (superávit BR) g. Normatização e unificação da possibilidade de

69

utilização dos recursos imobilizados pelos CAU/UFs; h. Detalhamento mês a mês das receitas e despesas

70

nos CAU/UFs e acompanhamento pelo CAU/BR para unificação das ações e apoio aos UFs; i. Elaboração

71

de uma política emergencial nacional de cobrança de anuidades para 2020 e 2021: alteração de formas de

72

cobrança, valores, campanhas; j. Deliberação do CAU/BR excepcionalizando o percentual de 55% para a
2
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36

folha de pagamentos; k. Deliberação do CAU/BR excepcionalizando os mínimos e máximos de objetivos

74

estratégicos (fiscalização, comunicação, ATHIS, etc.); O presidente do CAU/PI WELLINGTON

75

CAMARÇO informou que enviou ofício pelo SICCAU à Presidência do CAU/BR sobre a situação

76

financeira do CAU/PI e aguarda resposta o mais breve possível. O presidente do CAU/AM JEAN

77

SANTOS informou a situação preocupante do CAU/AM com relação à arrecadação de receita. Sugeriu que

78

sejam tomadas medidas para auxiliar os CAU/UF com dificuldades financeiras. O presidente do CAU/TO

79

SILENIO CAMARGO SANTOS informou a situação preocupante do CAU/TO com relação à

80

arrecadação de receita. Sugeriu que as ações do CAU/BR sejam mais efetivas e com maior brevidade na

81

solução dos problemas. Os presidentes do CAU/TO SILENIO CAMARGO e do CAU/RO Ana Cristina

82

Silva solicitaram que seja emitido parecer do CAU/BR sobre o entendimento de “exercício anterior” para

83

uso dos recursos imobilizados previsto na lei 4.320/1964. O presidente do CAU/RS TIAGO SILVA

84

solicitou que o CAU/BR unifique o entendimento de “exercício anterior” para uso dos recursos

85

imobilizados previsto na lei 4.320/1964. Solicitou urgência na orientação do CAU/BR sobre o tema e que

86

seja tratado de forma conjunta pela Assessoria Jurídica e pela Contabilidade. A presidente do CAU/SE

87

ANA MARIA FARIAS solicitou que o CAU/BR se posicione o mais breve possível sobre o uso de

88

superávit pelos CAU/UF.

89

implementação da Resolução nº 184, que dispõem, respectivamente, sobre o Registro de

90

Responsabilidade Técnica (RRT) e sobre a emissão de certidões pelos Conselhos de Arquitetura e

91

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências; (Origem:

92

Presidência; Relator: Presidente Luciano Guimarães). A Deliberação Plenária DPABR Nº 0033-

93

02/2020 foi aprovada com 23 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 04 ausências e deliberou por:

94

Aprovar o Projeto de Resolução que altera os arts. 2º e 3º da Resolução CAU/BR nº 184, de 22 de

95

novembro de 2019, a qual altera as Resoluções CAU/BR nº 91 e nº 93, de 2014, que dispõem,

96

respectivamente, sobre Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e Emissão de Certidões A presidente

97

do CAU/RO ANA CRISTINA SILVA informou que as contribuições referentes ao item 6.2 foram feitas

98

pela equipe técnica do CAU/RO e não pelo CAU/CE como foi informado. O conselheiro MATOZALÉM

99

SANTANA solicitou que quando houver necessidade de alteração no SICCAU que cause impacto

100

administrativo, que as equipes técnicas dos CAU/UF sejam consultadas. É preciso que a formulação das

101

alterações e os testes sejam feitos em conjunto com as equipes técnicas dos CAU/UF, pois são quem mais

102

utilizam essas ferramentas. O conselheiro CLAUDEMIR ANDRADE sugeriu a observância dos prazos

103

para os conteúdos que são aprovados no Plenário e serão implementados no SICCAU. Sugeriu que o setor

104

responsável pelo SICCAU tenha atenção aos prazos para que não retorne ao Plenário normativos que já

105

deveriam estar em vigor e implementados no SICCAU, como ocorreu com a Resolução nº 184.

106

presidente do CAU/TO SILENIO CAMARGO ressaltou sua insatisfação com a demora em implementar

107

alterações no SICCAU. Relatou que em um evento do CAU a equipe técnica do CAU/BR informou que o

108

SICCAU 2.0 estava sendo construído e seria muito mais ágil, o que em sua opinião não está ocorrendo. O

109

conselheiro MATOZALÉM SANTANA solicitou que seja feito um esclarecimento sobre o normativo

6.2. Projeto de Deliberação Plenária que revisa os prazos para

O
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73

encaminhado aos CAU/UF que trata do saneamento do SICCAU prevendo suspensão dos profissionais que

111

foram migrados do CREA e não tiveram nenhuma movimentação no SICCAU. Solicitou que as medidas

112

administrativas impostas no normativo sejam revisadas em conjunto com as equipes técnicas dos CAU/UF,

113

principalmente a questão do prazo do procedimento administrativo e o conflito com os processos de

114

cobrança já em andamento. A conselheira PATRÍCIA LUZ sugeriu que o Chefe da Assessoria Jurídica

115

CARLOS MEDEIROS participe da discussão para esclarecer o normativo citado pelo conselheiro

116

Matozalém Santana. 6.3. Carta aos Candidatos 2020; (Origem: Presidência). Item não apreciado.

117

Documento será encaminhado aos CAU/UF e conselheiros federais para conhecimento e contribuições. 6.4.

118

Extra pauta: Carta de Santa Catarina (Manifestação sobre o Projeto de Lei nº 2.396/2020); (Origem:

119

Fórum de Presidentes e CAU/SC). Item não apreciado por falta de tempo hábil. 7. Assuntos de interesse

120

geral. O presidente do CAU/BR LUCIANO GUIMARÃES informou que o CAU está em tratativa com os

121

CREAs que estão devendo recursos desde 2011. Está em encaminhamento a negociação com os presidentes

122

do CREA-MG e do CREA-RS para repasse desses recursos. O conselheiro RAUL GRADIM sugeriu que

123

seja realizada uma reunião do Comitê de Crise para analisar as demandas dos presidentes dos CAU/UF

124

constantes no Ofício nº 015/2020-Fórum de Presidentes. O presidente do CAU/MT ANDRÉ NÖR sugeriu

125

que o CAU/BR adote um posicionamento referente às resoluções do Conselho Federal de Técnicos

126

Industriais (CFT) que tratam sobre os Técnicos em Edificações e Design de Interiores. Ressaltou que o

127

assunto é extremamente urgente. Informou que o CAU/MT enviou ofício ao CAU/BR sobre o assunto em

128

2019, que foi encaminhado à Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional (CTHEP),

129

mas não houve uma resposta definitiva e consistente. O presidente do CAU/GO ARNALDO BRAGA

130

sugeriu que as respostas do Comitê de Crise aos questionamentos dos presidentes dos CAU/UF sejam mais

131

ágeis. A conselheira MARIA ELIANA JUBÉ e o conselheiro Guivaldo Baptista sugeriram que o Comitê

132

de Crise seja integrado também por presidentes de CAU/UF Básicos e Médios, havendo maior

133

representatividade. A conselheira MARIA ELIANA JUBÉ recomendou que o Fórum de Presidentes faça

134

uma proposta de composição para o Comitê. O presidente do CAU/GO ARNALDO BRAGA sugeriu as

135

reuniões do Comitê de Crise sejam sempre realizadas com a participação de todos os presidentes dos

136

CAU/UF. A presidente do CAU/RO ANA CRISTINA SILVA solicitou urgência na disponibilização aos

137

profissionais de pagamento ao CAU por meio de cartão de crédito. O gerente geral do CAU/BR

138

EDUARDO PEREIRA sugeriu que os presidentes dos CAU/UF façam adesão à proposta do CAU/BR

139

para contratação de empresa para pagamento na modalidade cartão de crédito. 8. Comunicação das

140

Comissões e órgãos Colegiados; A coordenadora da CEN VERA CARNEIRO informou que o Amilcar

141

Coelho Chaves foi eleito como coordenador-adjunto da CEN. Informou que a Comissão está preparando

142

treinamento para as Comissões Eleitorais dos CAU/UF, que será apresentado em 3 módulos, sendo um

143

módulo por dia. O treinamento contará com um representante de cada CAU/UF e será transmitido pelo

144

Youtube. Informou que o CAU/RR deverá retificar a sua Assessoria, pois nomeou pessoas que ocupam

145

cargos de livre provimento e o CAU/AC ainda não comunicou a composição de sua Comissão Eleitoral.

146

Ressaltou que está sendo comunicado a todos os CAU/UF que a eleição irá ocorrer conforme previsto. 9.
4
ATA DA 33ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA

Documento assinado digitalmente com sucesso. Verificação em: https://docflow.caubr.gov.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código:
5HJC-LA9D-TRFY-3LSH

Página 4 de 11

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Luciano de Lima Guimarães e Daniela Demartini De Morais Fernandes

110

147

Comunicado dos conselheiros; Não houve. 10. Encerramento. O presidente LUCIANO GUIMARÃES

148

encerrou a reunião às dezenove horas do dia vinte e dois de maio de dois mil e vinte.

Luciano Guimarães
Presidente do CAU/BR

Lais Ramalho Maia
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Secretária-geral da Mesa do CAU/BR em exercício

34ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA DO CAU/BR
Folha de Votação
Conselheiro

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR

Joselia da Silva Alves
Josemée Gomes de Lima
Claudemir José Andrade
Humberto Mauro Andrade Cruz
Guivaldo D’Alexandria Baptista
Antônio Luciano de Lima Guimarães
Raul Wanderley Gradim
Edezio Caldeira Filho
Maria Eliana Jubé Ribeiro
Emerson do Nascimento Fraga
José Antonio Assis de Godoy
Osvaldo Abrão de Souza
Wilson Fernando Vargas de Andrade
Juliano Pamplona Ximenes Ponte
Helio Cavalcanti da Costa Lima
Roberto Salomão do Amaral e Melo
José Gerardo da Fonseca Soares
Jeferson Dantas Navolar
Carlos Fernando de Souza Leão
Andrade
Patrícia Silva Luz de Macedo
Roseana de Almeida Vasconcelos
Nikson Dias de Oliveira
Ednezer Rodrigues Flores
Ricardo Martins da Fonseca
Fernando Marcio de Oliveira
Nadia Somekh
Matozalém Sousa Santana
Andrea Lúcia Vilella Arruda

RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
IES

Sim
X
X

Votação
Não
Abst.

Ausência

X
X
X
X

-

-

-

Ausência Justificada
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Histórico da votação:
Reunião Plenária Ampliada Nº 034/2020
Data: 28/8/2020
Matéria em votação: Aprovação da ata da 33ª Reunião Plenária Ampliada.
Resultado da votação: Sim (25)

Não (0)

Abstenções (0) Ausências (02) Total (27)

Ocorrências:
Secretária: Daniela Demartini
Guimarães

Condutor dos trabalhos (Presidente): Luciano
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UF

ANEXO
Encaminhamentos solicitados na 33ª Reunião Plenária Ampliada
1.

Encaminhamentos para SGM, Plenário e Comissões:

1.1.

A presidente do CAU/PR Margareth Menezes sugeriu que a CPFI-CAU/BR estude a possibilidade
de conceder desconto aos CAU/UF Superavitários nos repasses ao Fundo de Apoio e ao CSC ou
criar um fundo emergencial para auxiliar os CAU/UF que estão com dificuldades financeiras.

1.2.

O conselheiro Osvaldo Abrão sugeriu que os assuntos que entrarem nas pautas das reuniões plenárias
fora do prazo sejam apenas discutidos, mas não deliberados durante a reunião.

1.3.

O conselheiro Osvaldo Abrão pediu para registrar seu descontentamento pela sua não inscrição de
fala durante a reunião plenária.

1.4.

A presidente do CAU/RO Ana Cristina Silva informou que as contribuições referentes ao item 6.2

1.5.

A conselheira Roseana Vasconcelos justificou sua ausência em parte da reunião.

1.6.

A conselheira Andrea Vilella e o conselheiro Ricardo Fonseca justificaram ausência na reunião.

2.

Encaminhamentos para Gabinete da Presidência:

2.1.

O conselheiro Raul Gradim sugeriu que seja realizada uma reunião do Comitê de Crise para analisar
as demandas dos presidentes dos CAU/UF constantes no Ofício nº 015/2020-Fórum de Presidentes.

2.2.

O presidente do CAU/MT André Nör sugeriu que o CAU/BR adote um posicionamento referente às
resoluções do Conselho Federal de Técnicos Industriais (CFT) que tratam sobre os Técnicos em
Edificações e Design de Interiores. Ressaltou que o assunto é extremamente urgente.Informou que o
CAU/MT enviou ofício ao CAU/BR sobre o assunto em 2019, que foi encaminhado à Comissão
Temporária de Harmonização do Exercício Profissional (CTHEP), mas não houve uma resposta
definitiva e consistente.

2.3.

O presidente do CAU/GO Arnaldo Braga sugeriu que as respostas do Comitê de Crise aos
questionamentos dos presidentes dos CAU/UF sejam mais ágeis.

2.4.

O presidente do CAU/RS Tiago Silva sugeriu que o item 6.1 (Projeto de Deliberação Plenária que
delibera sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de abrangência mundial
decorrente da COVID-19) fosse retirado da pauta da 33ª Reunião Plenária Ampliada, garantindo aos
presidentes dos CAU/UF tempo hábil para leitura e para auxiliar na redação do documento. Sugeriu
ainda que o Comitê de Crise fizesse a compilação das contribuições e divulgação do documento
final.
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foram feitas pela equipe técnica do CAU/RO e não pelo CAU/CE como foi informado.

2.5.

A conselheira Maria Eliana Jubé e o conselheiro Guivaldo Baptista sugeriram que o Comitê de Crise
seja integrado também por presidentes de CAU/UF Básicos e Médios, havendo maior
representatividade. A conselheira Maria Eliana Jubé recomendou que o Fórum de Presidentes faça
uma proposta de composição para o Comitê.

2.6.

O presidente do CAU/GO Arnaldo Braga sugeriu as reuniões do Comitê de Crise sejam sempre
realizadas com a participação de todos os presidentes dos CAU/UF.

2.7.

O conselheiro Osvaldo Abrão sugeriu que sejam divulgadas duas versões diferentes da carta
“Construção coletiva de medidas a serem adotadas no enfrentamento da COVID-19 pelo conjunto
autárquico do CAU”. A versão completa deverá ser divulgada aos arquitetos e uma versão mais
compacta à sociedade, suprimindo as seguintes partes: subtítulo 1 (Sustentabilidade e federalismo);
subtítulo 2 (Inovação tecnológica); primeira frase e último parágrafo do subtítulo 4 (Sustentabilidade
da profissão). Ressaltou a importância de se pensar em quais meios as versões da carta serão
divulgadas.
A presidente do CAU/PR Margareth Menezes e o conselheiro Raul Gradim solicitaram que a carta
“Construção coletiva de medidas a serem adotadas no enfrentamento da COVID-19 pelo conjunto
autárquico do CAU” seja divulgada em duas versões, uma direcionada à sociedade e outra aos
arquitetos.

2.9.

O conselheiro Ednezer Flores sugeriu que na divulgação da carta “Construção coletiva de medidas a
serem adotadas no enfrentamento da COVID-19 pelo conjunto autárquico do CAU” (item 6.1)
conste que o documento contou com contribuição dos presidentes dos CAU/UF.

2.10. O presidente do CAU/RS Tiago Silva ressaltou que os CAU/UF precisam da liderança do CAU/BR,
nesse momento de pandemia, nos temas relacionados ao enfrentamento da crise e orientação e apoio
no contingenciamento nos estados.
2.11. O presidente do CAU/RS Tiago Silva solicitou atenção do CAU/BR nos seguintes pontos:
a. Utilização de recursos imobilizados do CAU/BR para atender aos eventuais déficits dos
CAU/UFs garantindo a unidade federativa e os serviços do CAU em todos estados;
b. Cancelamento do pagamento do CSC pelos CAU/UFs, seu eventual déficit será sanado pelo
próprio imobilizado e “fundo de reserva” do CSC e pelo imobilizado do CAU/BR;
c. Fundo de Apoio: I) reforço emergencial dos recursos do FA pelo CAU/BR; II) possibilidade,
emergencial, de que o FA possa atender também outros CAU/UFs que não sejam básicos;
III) alternativamente, criação de um fundo especial para essa crise; - excepcionar percentuais
máximos e mínimos dos objetivos estratégicos como fiscalização, comunicação, ATHIS, etc
d. Para o contingenciamento nos estados:
e. Orientação metodológica, administrativa e financeira (planilha CPFI/BR) do CAU/BR para a
elaboração dos contingencionamentos locais;
8
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2.8.

f.

Cortes (cancelamentos e contingencionamentos) X projeção de receitas + superávit próprio +
fundo emergencial (superávit BR)

g. Normatização e unificação da possibilidade de utilização dos recursos imobilizados pelos
CAU/UFs;
h. Detalhamento mês a mês das receitas e despesas nos CAU/UFs e acompanhamento pelo
CAU/BR para unificação das ações e apoio aos UFs;
i.

Elaboração de uma política emergencial nacional de cobrança de anuidades para 2020 e
2021: alteração de formas de cobrança, valores, campanhas;

j.

Deliberação do CAU/BR excepcionalizando o percentual de 55% para a folha de
pagamentos;

k. Deliberação do CAU/BR excepcionalizando os mínimos e máximos de objetivos
estratégicos (fiscalização, comunicação, ATHIS, etc.);
2.12. O presidente do CAU/PI Wellington Camarço informou que enviou ofício pelo SICCAU à
Presidência do CAU/BR sobre a situação financeira do CAU/PI e aguarda resposta o mais breve

2.13. O presidente do CAU/AM Jean Santos informou a situação preocupante do CAU/AM com relação à
arrecadação de receita. Sugeriu que sejam tomadas medidas para auxiliar os CAU/UF com
dificuldades financeiras.
2.14. O presidente do CAU/TO Silenio Camargo Santos informou a situação preocupante do CAU/TO
com relação à arrecadação de receita. Sugeriu que as ações do CAU/BR sejam mais efetivas e com
maior brevidade na solução dos problemas.
2.15. Os presidentes do CAU/TO Silenio Camargo e do CAU/RO Ana Cristina Silva solicitaram que seja
emitido parecer do CAU/BR sobre o entendimento de “exercício anterior” para uso dos recursos
imobilizados previsto na lei 4.320/1964.
2.16. O presidente do CAU/RS Tiago Silva solicitou que o CAU/BR unifique o entendimento de
“exercício anterior” para uso dos recursos imobilizados previsto na lei 4.320/1964. Solicitou
urgência na orientação do CAU/BR sobre o tema e que seja tratado de forma conjunta pela
Assessoria Jurídica e pela Contabilidade.
2.17. A presidente do CAU/SE Ana Maria Farias solicitou que o CAU/BR se posicione o mais breve
possível sobre o uso de superávit pelos CAU/UF.
2.18. A presidente do CAU/RO Ana Cristina Silva solicitou urgência na disponibilização aos profissionais
de pagamento ao CAU por meio de cartão de crédito.
2.19. A conselheira Maria Eliana Jubé sugeriu que seja realizada uma reunião plenária ampliada para
discutir os assuntos emergenciais dos CAU/UF.
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possível.

2.20. O conselheiro Jeferson Navolar sugeriu que seja realizada uma reunião plenária ampliada ou reunião
do Conselho Diretor o mais breve possível.
2.21. A conselheira Maria Eliana Jubé reforçou a importância de se realizar uma reunião do Comitê de
Crise, sugerindo a data de 28 de maio. O presidente do CAU/GO Arnaldo Braga sugeriu que na
reunião do Comitê de Crise participem todos os presidentes dos CAU/UF. O presidente do CAU/SP
José Geraldine Junior informou que no dia 28 de maio será realizada reunião plenária do CAU/SP. O
presidente do CAU/BR Luciano Guimarães sugeriu que a data da reunião do Comitê seja dia 1º de
junho.

3.

Encaminhamentos para Gerência Executiva:

3.1.

O gerente geral do CAU/BR Eduardo Pereira sugeriu que os presidentes dos CAU/UF façam adesão
à proposta do CAU/BR para contratação de empresa para pagamento na modalidade cartão de
crédito.
O conselheiro Matozalém Santana solicitou que quando houver necessidade de alteração no
SICCAU que cause impacto administrativo, que as equipes técnicas dos CAU/UF sejam consultadas.
É preciso que a formulação das alterações e os testes sejam feitos em conjunto com as equipes
técnicas dos CAU/UF, pois são quem mais utilizam essas ferramentas.

3.3.

O conselheiro Claudemir Andrade sugeriu a observância dos prazos para os conteúdos que são
aprovados no Plenário e serão implementados no SICCAU. Sugeriu que o setor responsável pelo
SICCAU tenha atenção aos prazos para que não retorne ao Plenário normativos que já deveriam estar
em vigor e implementados no SICCAU, como ocorreu com a Resolução nº 184.

3.4.

O presidente do CAU/TO Silenio Camargo ressaltou sua insatisfação com a demora em implementar
alterações no SICCAU. Relatou que em um evento do CAU a equipe técnica do CAU/BR informou
que o SICCAU 2.0 estava sendo construído e seria muito mais ágil, o que em sua opinião não está
ocorrendo.

4.

Encaminhamentos para Assessoria Jurídica:

4.1.

O conselheiro Matozalém Santana solicitou que seja feito um esclarecimento sobre o normativo
encaminhado aos CAU/UF que trata do saneamento do SICCAU prevendo suspensão dos
profissionais que foram migrados do CREA e não tiveram nenhuma movimentação no SICCAU.
Solicitou que as medidas administrativas impostas no normativo sejam revisadas em conjunto com as
equipes técnicas dos CAU/UF, principalmente a questão do prazo do procedimento administrativo e
o conflito com os processos de cobrança já em andamento. A conselheira Patrícia Luz sugeriu que o
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3.2.

Chefe da Assessoria Jurídica Carlos Medeiros participe da discussão para esclarecer o normativo
citado pelo conselheiro Matozalém Santana.
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