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ATA DA 84ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 e 23 DE 

NOVEMBRO DE 2018. 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se o 1 

Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, no Hotel Mercure 2 

Líder, SHN quadra 5, bloco 1 – Asa Norte – Brasília-DF, sob a presidência de Luciano 3 

Guimarães, os conselheiros: Alfredo Renato Pena Brana (AC), Josemée Gomes de Lima (AL), 4 

Claudemir José Andrade (AM), Humberto Mauro Andrade Cruz (AP), Guivaldo D’Alexandria 5 

Baptista (BA), Raul Wanderley Gradim (DF), Eduardo Pasquinelli Rocio (ES), Maria Eliana 6 

Jubé Ribeiro (GO), Emerson do Nascimento Fraga (MA), Eduardo Fajardo Soares (MG), 7 

Osvaldo Abrão de Souza (MS), Wilson Fernando Vargas de Andrade (MT), Alice da Silva 8 

Rodrigues (PA), Cristina Evelise Vieira Alexandre (PB), Diego Lins Novaes Ferraz (PE), José 9 

Gerardo da Fonseca Soares (PI), Jeferson Dantas Navolar (PR), Patrícia Silva Luz Macedo 10 

(RN), Nikson Dias de Oliveira (RR), Ednezer Rodrigues Flores (RS), Giovani Bonetti (SC), 11 

José Queiroz da Costa Filho (SE), Nadia Somekh (SP), Matozalém Sousa Santana (TO) e 12 

Andrea Lúcia Vilella Arruda (IES), convidados: João Carlos Correia – representante do 13 

CEAU-CAU/BR e a Secretária Geral da Mesa – Daniela Demartini. Justificou ausência: 14 

Tiago Roberto Gadelha (RO). 1. Abertura: O presidente LUCIANO GUIMARÃES, às nove 15 

horas do dia vinte e dois de novembro de dois mil e dezoito, iniciou a 84ª Plenária Ordinária do 16 

CAU/BR. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: O presidente LUCIANO 17 

GUIMARÃES pediu que todos, de pé, ouvissem a execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. 18 

Verificação da pauta: O presidente LUCIANO GUIMARÃES leu a pauta perguntou se 19 

alguém teria alguma observação, dúvida ou mesmo necessidade de esclarecimento. 4. 20 

Aprovação da Ata da 83ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR: A ata foi aprovada com 21 

19 votos a favor, 00 contrários, 03 abstenções e 05 ausências. 5. Ordem do dia: 5.1. 22 

Designação de conselheiro relator no Plenário frente a pedido de revisão da deliberação 23 

plenária transitada em julgado nº 082-01/2018 referente ao processo ético-disciplinar nº 24 

367482/2016).  Após discussão, o presidente do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES, 25 

apresentou a Portaria Presidencial que designa a conselheira Patrícia Silva Luz de Macedo 26 

relatora pelo Plenário do CAU/BR frente a pedido de revisão da deliberação plenária transitada 27 

em julgado nº 082-01/2018 referente ao processo ético-disciplinar nº 367482/2016. Aprovado 28 

com 20 votos a favor, 00 contrários, 01 abstenções e 06 ausências. 5.2. Projeto de Deliberação 29 

Plenária de julgamento, em grau de recurso, do Processo Ético-disciplinar nº 741374/2018 30 

(CAU/SP); (Origem: Comissão de Ética e Disciplina; Relator: conselheiro Nikson Dias de 31 

Oliveira). O conselheiro NIKSON Dias, relator do processo, procedeu à leitura do Relatório e 32 
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Voto Fundamentado, em que aprecia o Recurso interposto, sugere orientar o CAU/SP, por meio 33 

de seu setor de fiscalização, a apurar a existência do Registro de Responsabilidade Técnica 34 

(RRT) do trabalho de perícia realizado pela DENUNCIADA, de acordo com o disposto na 35 

Resolução CAU/BR nº 91, de 9 de outubro de 2014 e o Plenário do CAU/BR a NEGAR 36 

PROVIMENTO AO RECURSO, por não encontrar qualquer indício de falta ético-disciplinar 37 

na atuação profissional da arquiteta e urbanista DENUNCIADA, determinando o não 38 

acatamento da denúncia e arquivamento do processo. Após discussão, o presidente do 39 

CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES, anunciou o regime de votação. A Deliberação Plenária 40 

DPOBR nº 0084-02/2018 foi aprovada com 22 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 05 41 

ausências.  5.3. Projeto de Deliberação Plenária que altera as Diretrizes para Elaboração 42 

do Plano de Ação e Orçamento 2019 e estabelece recomendações sobre a utilização do 43 

superávit financeiro pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e das 44 

Unidades da Federação; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças; Relator: 45 

conselheiro Osvaldo Abrão de Souza). O conselheiro OSVALDO ABRÃO, relator da 46 

matéria, apresentou o relatório e a Deliberação da CPFi que sugeriu ao Plenário acompanhar: 47 

1– Suprimir, para Reprogramações do Plano de Ação a partir de 2019, nas Diretrizes para 48 

Elaboração do Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2019, no item 3.6 “Focando Grupos de 49 

Despesas”, o tópico no qual se lê “A alocação dos recursos de Superávit financeiro de 50 

exercícios anteriores (Receitas de Capital) fica condicionada à utilização em Despesas de 51 

Capital (ex. Bens móveis e imóveis)”; 2 – Autorizar a utilização de superávit financeiro, 52 

apurado no balanço patrimonial do exercício imediatamente anterior, em despesas de capital e 53 

em projetos específicos com seus respectivos Planos de Trabalho e com duração não superior a 54 

um exercício, de caráter não continuado, em ações cuja realização seja suportada por despesas 55 

de natureza corrente; 3 – Estabelecer que para fins de apuração do referido superávit financeiro, 56 

aplica-se o previsto no § 2º do art. 43, da Lei nº 4.320/64, como a diferença positiva entre o 57 

ativo financeiro e o passivo financeiro. Por tratamento contábil conservador, ficam definidos o 58 

ativo financeiro como o subgrupo de “Caixa e Equivalentes de Caixa” e o passivo financeiro 59 

como o subgrupo “Passivo Circulante” acrescido dos “Restos a pagar não processados”; 4 – 60 

Definir que a utilização de recursos do superávit financeiro deverá ser previamente aprovada 61 

pelas Comissões de Planejamento e Finanças ou equivalentes e pelos Plenários dos respectivos 62 

CAU/UF; 5 – Esclarecer que a utilização do superávit financeiro está sujeita à prévia 63 

autorização dos Plenários dos CAU/UF, que deverão estabelecer critérios e percentuais de uso 64 

dos recursos, pois cada CAU/UF é responsável pelo uso do referido superávit; 6 – Vedar a 65 

utilização dos recursos do superávit financeiro para remuneração de pessoal efetivo e de 66 
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empregos de livre provimento e demissão, bem como de todos os encargos inerentes às 67 

despesas correntes; 7 – Definir que os projetos específicos, custeados com superávit financeiro, 68 

estejam incluídos no Plano de Ação e Orçamento dos CAU/UF e do CAU/BR, e de suas 69 

Reprogramações, observando os procedimentos especificados nas Diretrizes de Elaboração. 70 

Após discussão, o presidente do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES, anunciou o regime de 71 

votação. A Deliberação Plenária DPOBR nº 0084-03/2018 foi aprovada com 23 votos a favor, 72 

00 contrários, 00 abstenções e 04 ausências. 5.4. Projeto de Deliberação Plenária que 73 

homologa o Regimento Interno do CAU/PA; (Origem: Comissão de Organização e 74 

Administração; Relatora: conselheira Patrícia Silva Luz de Macedo). A conselheira 75 

PATRÍCIA Luz de Macedo, relatora da matéria, apresentou a Deliberação da COA que 76 

sugeriu ao Plenário: Homologar o Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 77 

do Pará e remeter esta deliberação ao CAU/PA para as devidas providências. Após discussão, o 78 

presidente do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES, anunciou o regime de votação. A 79 

Deliberação Plenária DPOBR nº 0084-04/2018 foi aprovada com 19 votos a favor, 00 80 

contrários, 00 abstenções e 08 ausências.  5.5. Projeto de Deliberação Plenária que 81 

homologa o Regimento Interno do CAU/RR; (Origem: Comissão de Organização e 82 

Administração; Relatora: conselheira Patrícia Silva Luz de Macedo). A conselheira 83 

PATRÍCIA Luz de Macedo, relatora da matéria, apresentou a Deliberação da COA que 84 

sugeriu ao Plenário: Homologar o Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 85 

de Roraima e remeter esta deliberação ao CAU/RR para as devidas providências. Após 86 

discussão, o presidente do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES, anunciou o regime de 87 

votação. A Deliberação Plenária DPOBR nº 0084-05/2018 foi aprovada com 22 votos a favor, 88 

00 contrários, 00 abstenções e 05 ausências. 5.6 Projeto de Deliberação Plenária que aprova 89 

o nome dos representantes para a Comissão Temporária para acompanhamento do 90 

projeto executivo da construção da sede do CAU/BR – IAB/DF; (Origem: incluído pelo 91 

Conselho Diretor; Relator: Presidente Luciano Guimarães). Após discussão, o presidente 92 

do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES, anunciou o regime de votação para que o Plenário 93 

deliberou por: 1-Aprovar os seguintes representantes para a Comissão Temporária para 94 

acompanhamento do projeto executivo da sede do CAU/BR:  a. Conselheiro Federal, arquiteto 95 

e urbanista Raul Wanderley Gradim; b. Conselheiro Federal, arquiteto e urbanista Ednezer 96 

Rodrigues Flores; c. Chefe de Gabinete, arquiteto e urbanista Raquelson Lins; d. Assessora 97 

Especial, arquiteta e urbanista Mitsuko Matuda. 2-Definir que os servidores do CAU/BR que 98 

atuarão em apoio à Comissão Temporária serão designados por Portaria Presidencial; 3- Definir 99 

que as normas para funcionamento da Comissão Temporária para acompanhamento do projeto 100 
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executivo da sede do CAU/BR serão propostas pela Comissão Temporária e aprovadas pelo 101 

Conselho Diretor do CAU/BR; 4- Estabelecer que o mandato para a Comissão Temporária para 102 

acompanhamento do projeto executivo da sede do CAU/BR tem início na data desta 103 

Deliberação até 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por igual período. A 104 

Deliberação Plenária DPOBR nº 0084-06/2018 foi aprovada com 23 votos a favor, 00 105 

contrários, 00 abstenções e 04 ausências.  5.7 Projeto de Deliberação Plenária que aprova o 106 

calendário de eventos e reuniões do CAU/BR para 2019; (Origem: Conselho Diretor; 107 

Relator: Presidente Luciano Guimarães). Após discussão, o presidente do CAU/BR, 108 

LUCIANO GUIMARÃES, anunciou o regime de votação. A Deliberação Plenária DPOBR nº 109 

0084-06/2018 foi aprovada com 23 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 04 ausências. 110 

5.8. Projeto de Deliberação Plenária que regulamenta a suspensão do registro a partir da 111 

intimação por meio de ciência eletrônica no SICCAU, prevista no art. 4°, letra “f” da 112 

Resolução CAU/BR n° 142, de 23 de junho de 2017; (Origem: Presidência; Relator: 113 

Presidente Luciano Guimarães).  Retirado pelo Conselho Diretor, pois será uma portaria 114 

normativa, não precisa ser deliberado pelo Plenário.6. Comunicações das Comissões: a) do 115 

Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/BR – O 116 

representante do CEAU, JOÃO CARLOS CORREIA,  comunicou que Estão trabalhando na 117 

elaboração do relatório do seminário de Formação e Atribuição Profissional, que aconteceu em 118 

São Paulo, para divulgação a todos; Estrão trabalhando em duas demandas da AsBEA, uma 119 

sobre o Arquiteto Autônomo e outra sobre pesquisa de Pessoas Jurídicas; No dia 05 de 120 

dezembro ocorrerá uma audiência pública na Câmara dos Deputados sobre o congresso da UIA 121 

e sobre o Rio de Janeiro ser a Capital Mundial da Arquitetura; Estão acompanhando a revisão 122 

das Normas da ABNT; Aniversário de 75 anos do IAB-SP; As Diretrizes Curriculares 123 

Nacionais estão sendo discutidas em vários estados do país e será consolidado um documento 124 

nacional sobre o assunto. b) do CG-CSC – O coordenador do CG-CSC, Presidente LUCIANO 125 

GUIMARÃES, comunicou que: Estão trabalhando na publicação do edital para contratação da 126 

nova Fábrica de Software; Estão estudando o desenvolvimento do SICCAU 2.0; O SGI 127 

continua em desenvolvimento, que passará a ser um serviço essencial e não mais por adesão, 128 

para que todos os CAU/UF utilizem essa plataforma a partir de 2020; Discutiram sobre a 129 

prestação de contas trimestral; Analisaram as Ordens de Serviço da atual Fábrica de Software. 130 

c) do CG-FA – O Coordenador do CG-FA, OSVALDO ABRÃO DE SOUZA, comunicou 131 

que o Colegiado não se reuniu no último mês, portanto não há novidades desde a última 132 

comunicação. d) da Ouvidoria Geral – O Ouvidor Geral, ROBERTO SIMON, comunicou 133 

que fizeram uma operação importante no TAQ, que ocorreu de forma tranquila; Cresceram no 134 
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atendimento de chat, que está em um nível bastante satisfatório; Estiveram no CAU/MT 135 

fazendo levantamentos e extraindo posições, mas ainda não finalizaram o relatório. e) 136 

Comissões Ordinárias: CEF – A Coordenadora da Comissão, ANDREA LUCIA VILELLA 137 

ARRUDA, comunicou que em suas atividades de rotina a Comissão aprovou o cadastro de 27 138 

cursos e o registro de 5 profissionais diplomados no exterior; Trabalharam na finalização do 139 

Projeto Piloto de Acreditação de Cursos; Participaram de eventos promovidos pelas Comissões 140 

de Ensino dos CAU/MG, CAU/SC e CAU/SP; Trabalharam no Plano de Ação da Comissão 141 

para 2019, destacando a aproximação com o segmento estudantil, em parceria com outras 142 

Comissões. CED - O coordenador da CED, GUIVALDO D’ALEXANDRIA BAPTISTA, 143 

comunicou que não houve processos ético-disciplinares para distribuição na última reunião da 144 

Comissão; Houve apreciação de apenas um relatório e voto de processo ético-disciplinar nesta 145 

reunião, que trata da admissibilidade de denúncia oriunda do CAU/SP; Atenderam à uma 146 

demanda do CAU/RN que solicitava informações sobre processos com denúncias de reserva 147 

técnica. A Comissão solicitou ao CSC a relação de processos registrados no módulo ético do 148 

SICCAU com as palavras-chave “reserva técnica” e “3.2.16”; Atenderam à uma demanda do 149 

CAU/MG que questionava qual seria o fórum de julgamento de um profissional com registro 150 

em Minas Gerais, mas com a prestação do serviço no Rio de Janeiro. A comissão entendeu que 151 

o CAU/RJ deverá avaliar a denúncia e demais atos do processo, conforme disposição do art. 15 152 

da Resolução CAU/BR nº 143/2017; Foram concluídos os relatórios do 14º e 15º Seminário 153 

Regional da CED-CAU/BR e o 16º Seminário Regional da CED-CAU/BR está em fase de 154 

conclusão. CEP – A coordenadora da CEP, LANA JUBÉ, comunicou que trabalharam no 155 

aprimoramento das Resoluções da Comissão e em demandas específicas em relação às dúvidas 156 

dos CAU/UF quanto à aplicação dessas resoluções. Trabalharam na proposta de 157 

regulamentação do roteiro de auditorias nos RRTs e modelo de relatório, que foi aprovado para 158 

contribuições dos CAU/UF; Estão trabalhando na revisão das Resoluções nº 91, sobre RRT, e 159 

nº 28, sobre Registro de PJ; Estão finalizando o Termo de Referência do edital de licitação para 160 

contratação de consultoria para elaboração do Guia das Atividades de Arquitetura e Urbanismo; 161 

Estão trabalhando também na consolidação das contribuições e demandas sobre Fiscalização 162 

para revisão da Resolução nº 22 e criação do Plano Nacional para envio à Comissão 163 

Temporária, que será implantada em 2019 pelo Plenário; A Comissão deliberou sobre 164 

atividades relacionadas a “plano de arborização urbana e outras correlatas”, serviços 165 

geodésicos, boleto da multa do RRT Extemporâneo no SICCAU, empresas com objetivos 166 

sociais de serviços de “incorporação imobiliária”, tipos de empresas e obrigatoriedade ou não 167 

de registro no CAU e atualização cadastral dos registros de PJ no SICCAU pelos CAU/UF. 168 
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COA – A coordenadora da COA, PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO, comunicou que 169 

Foi solicitado ao presidente que encaminhasse a documentação referente à alteração da forma 170 

de adesão ao SGI, para todos os CAU/UF, aguardando a apreciação e aprovação pelos 171 

plenários; Será realizado o IV Encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF, nos dias 6 e 172 

7 de dezembro, em Brasília; Foi cancelada a reunião regional Norte, pela proximidade com o 173 

IV Encontro Nacional; Foi realizada a reunião conjunta com a CPFI, na qual ficaram acertados 174 

reuniões conjuntas frequentes, juntamente com uma proposta de construção de pauta, tais 175 

como: Portal da Transparência, Nova Sede, Planejamento Estratégico, Alteração da adesão ao 176 

SGI, Reestruturação organizacional e a realização de reuniões virtuais. CPFi – O coordenador 177 

da CPFi, OSVALDO ABRÃO DE SOUZA, comunicou que analisaram a possibilidade de 178 

inclusão da atividade de arquitetura e urbanismo nos anexos do Simples Nacional, de forma a 179 

proporcionar redução de impostos; O relatório sobre o Encontro Nacional de Planejamento e 180 

Finanças será aprovado na próxima reunião da Comissão; A Comissão analisou o Plano de 181 

Ação do CAU/BR e definiu que o momento não é propício para a mudança de sede, devido aos 182 

altos custos e limitação orçamentária; Não houve tempo para avaliar a arrecadação de janeiro a 183 

outubro, que será feito na próxima reunião; A Comissão definiu que a mudança de domicilio do 184 

profissional em situação com débito parcelado ou em processo de execução de dívida ativa será 185 

tratada na revisão da Resolução nº 121; Decidiram pela utilização irrestrita do superávit pelos 186 

CAU/UF, de acordo com sua autonomia administrativa e financeira; Fez duas apresentações ao 187 

Plenário. Uma sobre o enquadramento no Simples Nacional e a outra sobre as mudanças na 188 

forma de atuação da auditoria interna e externa no CAU/BR. Comissões Especiais: CPP – A 189 

coordenadora da CPP, JOSEMÉE GOMES DE LIMA, comunicou que estiveram em 190 

Florianópolis no início do mês para o V Seminário Conjunto do CAU/SC e CAU/BR sobre 191 

ATHIS; Também em Florianópolis, realizaram a 70ª Reunião da Comissão, juntamente com 192 

conselheiros e a Comissão de ATHIS do CAU/SC; Participarão do Fórum Interativo da Câmara 193 

Federal, no dia 28 de novembro, que tratará de ATHIS; No dia 06 de dezembro participarão do 194 

lançamento do Novo Manual de ATHIS do Sistema CAU, desenvolvido pelo CAU/SC e 195 

adequado pelo CAU/BR, na Câmara Federal. O evento de Lançamento será no Congresso 196 

Nacional simbolizando os 10 Anos da Lei de Assistência Técnica em Habitação de Interesse 197 

Social; No dia 07 de dezembro participarão do Seminário Interno do CAU/SP e CPP-CAU/BR 198 

-“Valorização e Desenvolvimento Profissional – Integração com a sociedade”, em São 199 

Paulo/SP; Em dezembro publicarão, juntamente com a revista Projeto, um exemplar especial da 200 

revista sobre ATHIS. CPUA – A representante da CPUA, LANA JUBÉ, comunicou que foi 201 

aprovado o Plano de Trabalho da Comissão para 2019, incluindo a previsão de eventos e de 202 
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publicações para Assessoria de Comunicação; A Comissão participará do evento de 203 

apresentação da pesquisa “Fontes de aferição dos usos das metas de desenvolvimento 204 

Sustentável nas Regiões Metropolitanas de Minas Gerais”, dia 27 de novembro, em Belo 205 

Horizonte - MG. CRI – A coordenadora-adjunta da CRI, NADIA SOMEKH, comunicou que 206 

O conselheiro Fernando Márcio esteve no início da semana em Assunção, Paraguai, a convite 207 

da AsBEA. Aproveitou a oportunidade para discutir com a Associação Paraguaia de Arquitetos 208 

uma minuta de Convênio de Reconhecimento Recíproco que havia sido enviada em 2016 à 209 

instituição; Receberam a notícia de que os ministros da educação do MERCOSUL firmaram na 210 

semana passada, em Montevideo, um Acordo de Reconhecimento de Títulos de Grau de 211 

Educação Superior e estão buscando uma agenda com o Itamaraty para compreender qual seria 212 

o impacto do documento; Receberam a confirmação da vinda ao Rio de Janeiro, no início de 213 

dezembro, da comitiva do AIA, para uma visita de reconhecimento visando a realização do 214 

R/UDAT, que deverá ser realizado pela primeira vez em caráter internacional, na região 215 

portuária no ano que vem. Estão trabalhando junto ao CAU/RJ, IAB/RJ e UFRJ para preparar o 216 

material necessário; Não tiveram a última reunião extraordinária, que foi substituída por uma 217 

reunião técnica entre o coordenador e a assessoria para atender e responder demandas do MRE 218 

e MDIC; Receberam uma manifestação de interesse em uma parceria do conselho profissional 219 

da África do Sul, em resposta a um contato que havíamos feito no início do ano e estamos 220 

avançando nessas tratativas; Quanto ao acordo com a OA, apresentaram a proposta de Acordo 221 

com as premissas aprovadas em nosso último Plenário, e a ordem nos pareceu receptiva à 222 

proposta. Estamos aguardando um posicionamento definitivo da nossa contraparte. CEN – O 223 

Coordenador da Comissão, JOSÉ GERARDO DA FONSECA SOARES, comunicou que 224 

participaram do Fórum de Presidentes dos CAU/UF, que aconteceu em Minas Gerais, onde 225 

apresentaram a metodologia de trabalho da CEN e receberam diversas proposições à revisão do 226 

Regulamento Eleitoral; Tiveram três reuniões técnicas para tratar da revisão do Regulamento 227 

Eleitoral. A conclusão do anteprojeto de resolução será na próxima reunião da comissão, a 228 

consulta pública em dezembro de 2018 e janeiro de 2019 e o envio ao Plenário no início de 229 

2019. PRESIDÊNCIA: o presidente do CAU/BR, LUCIANO GUIMARÃES, comunicou que 230 

o CAU conseguiu incluir no parecer do relator que trata do PL sobre Lei de licitações, os 231 

serviços de arquitetura como relevantes para o sistema de contratação na norma brasileira;  A 232 

MP sobre saneamento ultrapassou o tempo para apreciação na Câmara Federal e foi retirado de 233 

pauta; O recebimento de Ofício encaminhado pela Coordenadora Nacional de Legislação e 234 

Norma de Regulação e Supervisão de Educação Superior, respondendo sobre a pertinência do 235 

CAU/BR tratar do processo de acreditação, tendo em vista denúncia encaminhada ao CONAES 236 
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sobre o CAU está usurpando a referida função; Foi realizado nos dias 23, 24 e 25 de novembro 237 

o 42º Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetura e Urbanismo (ENSA), informou sobre a 238 

participação da coordenadora da CEF-CAU/BR, Andrea Vilella, que apresentou sobre a 239 

proposta do projeto de acreditação do CAU/BR e participação da Presidência na abertura do 240 

evento; Será realizada audiência pública no dia 05 de dezembro na Comissão de Relações 241 

Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados sobre o Congresso Mundial de 242 

Arquitetura e Capital Mundial de Arquitetura, organizado pela CRI-CAU/BR e Assessoria 243 

Parlamentar; Conforme consta no Calendário do CAU/BR dia 11 de dezembro será realizado o 244 

Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo na Câmara dos Deputados; O planejamento 245 

estratégico do CAU está sendo discutido para revisão junto ao Fórum dos Presidentes em 2019. 246 

7. Comunicados dos conselheiros. A conselheira CRISTINA EVELISE comunicou que foi 247 

realizado em João Pessoa – PB nos dias 19 e 20 de novembro o 1º Seminário Paraibano de 248 

Política Urbana, promovido pelo CEAU-CAU/PB. O conselheiro JEFERSON DANTAS 249 

NAVOLAR comunicou que o CAU/PR definiu por eleger em cada mandato um patrono. No 250 

primeiro mandato foi eleito Arquiteto Vilanova Artigas. No segundo mandato foi eleito 251 

Arquiteto Miguel Pereira. Neste mandato foi eleito Arquiteto Jorge Wilheim, no qual a Câmara 252 

Municipal de Curitiba concedeu o título de cidadão honorário in memoriam. O conselheiro 253 

EDNEZER RODRIGUES FLORES comunicou sobre sua participação em um grupo da 254 

ABNT que trata sobre PPCI e estabelecimentos de saúde. O conselheiro CLAUDEMIR JOSE 255 

ANDRADE comunicou sobre o projeto “Arquitetos do Amanhã” organizado pelo CAU/AM 256 

que traz uma aproximação do conselho junto aos arquitetos e urbanistas recém-formados: 257 

entrega de “kit do formando” (manual do arquiteto, resoluções e capacete). Informou também 258 

sobre a realização de Workshop do CAU/AM que convidou arquitetos experientes com 259 

escritórios para uma conversa com os recém-formados. Informou também sobre uma campanha 260 

solidária que o CAU/AM está realizando para ajudar um lar de idosos no Estado. Falou sobre o 261 

lançamento do “1º Concurso de ideias de Arquitetura do CAU/AM” que está voltado para 262 

Assistência Técnica. O conselheiro JOSÉ QUEIROZ DA COSTA FILHO comunicou que 263 

encaminhou ao coordenador da CED-CAU/BR uma proposta de revisão dos procedimentos de 264 

fiscalização para os CAU/UF, ou ainda, provocar uma regulamentação pelo CAU/BR para 265 

possibilitar a participação dos arquitetos e urbanistas em diversas relações contratuais vigentes 266 

no ordenamento jurídico para que não possam ser interpretadas equivocadamente como reserva 267 

técnica.  O conselheiro JOSÉ GERARDO DA FONSECA SOARES comunicou sobre a 268 

concessão de um edifício pelo Governo Estadual para o CAU/PI que será transformado na Casa 269 

do Arquiteto Piauiense e que ficará a sede do CAU/PI e demais entidades de arquitetura e 270 
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urbanismo. O conselheiro MATOZALÉM SOUSA SANTANA comunicou sobre Concurso 271 

Público Nacional de Arquitetura para a escolha do melhor estudo preliminar para a construção 272 

da nova sede do CAU/TO.  O conselheiro ALFREDO RENATO PENA BRANA comunicou 273 

sobre a Exposição da Arquitetura Contemporânea da Amazônia e que está passando por todos 274 

que integram a região Amazônica.  8. Assuntos de interesse geral: 8.1. Atualização cadastral 275 

dos arquitetos e urbanistas e pessoas jurídicas; (Origem: Presidência do CAU/BR). O 276 

Presidente Luciano Guimarães comunicou que será um projeto conduzido pela Gerência do 277 

Centro de Serviço Compartilhados em 2019. 9. Encerramento. O presidente LUCIANO 278 

GUIMARÃES encerrou a reunião às dezessete horas do dia vinte e três de novembro de 2018.  279 

 

 

Luciano Guimarães 

Presidente do CAU/BR 

 

 

 

Daniela Demartini 

Secretária Geral da Mesa do CAU/BR 
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85ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/BR 
 

Folha de Votação 

UF Conselheiro Votação 
Sim Não Abst. Ausência 

AC Joselia da Silva Alves    X 
AL Josemée Gomes de Lima    X 
AM Claudemir José Andrade X    
AP Humberto Mauro Andrade Cruz X    
BA Guivaldo D’Alexandria Baptista   X    
CE Antônio Luciano de Lima Guimarães - - - - 
DF Luis Fernando Zeferino X    
ES Eduardo Pasquinelli Rocio X    
GO Maria Eliana Jubé Ribeiro   X  
MA Emerson do Nascimento Fraga X    
MG José Antonio Assis de Godoy X    
MS Osvaldo Abrão de Souza X    
MT Luciano Narezi de Brito   X  
PA Alice da Silva Rodrigues    X 
PB Cristina Evelise Vieira Alexandre X    
PE Roberto Salomão do Amaral e Melo X    
PI José Gerardo da Fonseca Soares X    
PR Jeferson Dantas Navolar X    
RJ Carlos Fernando de Souza Leão Andrade    X 
RN Patricia Silva Luz Macedo X    
RO Roseana de Almeida Vasconcelos X    
RR Nikson Dias de Oliveira X    
RS Ednezer Rodrigues Flores X    
SC Ricardo Martins da Fonseca   X  
SE Fernando Márcio de Oliveira    X 
SP Nadia Somekh X    
TO Matozalém Sousa Santana    X 
IES Andrea Lúcia Vilella Arruda    X 

      
Histórico da votação: 
 
Reunião Plenária Ordinária Nº 085/2018                                                                        
 
Data: 12/12/2018                                                                                                               
 
Matéria em votação: Aprovação da ata da 84ª Reunião Plenária Ordinária.  
 
Resultado da votação: Sim (17)    Não (0)    Abstenções (03)   Ausências (07)   Total (27)  
 
Ocorrências:  

 
Secretário:                                    Condutor dos trabalhos (Presidente): 
 

 


