Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR
1. LOCAL E DATA:
DATA:

01 – 03 DE MAIO DE 2019

EVENTO

REUNIÃO DO COLEGIADO DAS ENTIDADES NACIONAIS DOS
ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU); COLÓQUIO DE
ARQUITETURA E URBANISMO O FUTURO SEM FRONTEIRAS –
ARQUITETURA 21

LOCAL:

SEDE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE
PERNAMBUCO (CAU-PE); CENTRO CULTURAL CAIS DO SERTÃO
(RECIFE-PE)

NOME

CONS. Juliano Pamplona Ximenes Ponte (Pará;
cons.juliano.ximenes@caubr.gov.br; 61 992057842; 91 981158651).

2. REPRESENTAÇÃO:
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAUBR; Comissão de ensino e formação do CAUBR.
3. ESCOPO/HISTÓRICO:
Histórico e descrição do evento,
4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES:
Juliano Ximenes; João Carlos Correia (ABEA); Wilson Fernando Vargas (CAUBR); Lana Jubé
(CAUBR); Nikson Dias (CAUBR); Carlos Fernando Souza Leão (CAUBR); presidente Luciano
Guimarães (CAUBR); presidente Rafael Tenório (CAUPE); presidente Danilo Batista (CAUMG).
5. OBJETIVOS:
Representação da CEF do CAUBR em reunião ordinária do CEAU no CAUPE; participação no Colóquio
de Arquitetura e Urbanismo O futuro sem fronteiras.
6. PROGRAMAÇÃO:
1º dia: reunião ordinária do CEAU, manhã e tarde. Participação no Colóquio de Arquitetura e
Urbanismo, tarde e noite.
2º dia: reunião ordinária do CEAU, manhã e tarde. Participação no Colóquio de Arquitetura e
Urbanismo, tarde e noite.
7. RELATO:
Relatório de viagem de representação da Comissão de Ensino e Formação do CAUBR em reunião
do CEAU e Colóquio O futuro sem fronteiras
Pauta da reunião é conjunto de assuntos relativos às entidades nacionais de Arquitetura e Urbanismo.
Pauta do Colóquio O futuro sem fronteiras é atinente a atividades das Comissões de Política Profissional,
de Exercício Profissional, de Ensino e Formação e de Política Urbana e Ambiental do CAUBR e dos
CAUUF presentes.
Reunião do CEAU - Recife, 2 e 3 mai. 2019
Reunião é iniciada com apresentação e comunicações de cada entidade e do CAUBR. Segue com
discussão sobre a ilegalidade e a irregularidade da cobrança da chamada Reserva Técnica, comissão paga
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irregularmente pela especificação técnica e de materiais em contratos de prestação de serviços de
Arquitetura e Urbanismo. Membros do CEAU em geral são contra a chamada RT. Sugere-se que a nova
campanha trate direto com as empresas para ajudar a barrar a prática.
Informes de comissões. Segue polêmica sobre regimento eleitoral. FNA (Federação Nacional dos
Arquitetos) vai reeditar livro sobre ATHIS (Assistência técnica para habitação de interesse social).
EAD (Educação à distância): CEF do CAUBR faz informe sobre sua postura contra. IAB (Instituto de
Arquitetos do Brasil, através de sua presidência, Nivaldo de Andrade) já tirou posição semelhante à do
CAUBR e vai enviar à Comissão de Ensino e Formação. Presidente Luciano Guimarães vai falar na Folha
de São Paulo a respeito para publicar artigo de opinião. ABEA (Associação brasileira de ensino de
Arquitetura e Urbanismo) trata da legislação que prevê que cursos de engenharia e saúde estejam fora do
aumento de 20% para 40% mesmo em cursos presenciais. João Carlos Correa (ABEA) informa sua
expectativa neste sentido.
Seminário Cidades de Fronteira, promovido pelo IAB Nacional, é relatado; há expectativa de fazer oficina
sobre treinamento de profissionais para atuação no exterior. CEF é chamada a propor atividade e oficina.
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é ponto de pauta e há relatos de crise da entidade com
este papel normativo da ABNT. Normas são relatadas como pontos polêmicos e óbices ao projeto e
cumprimento de legislações locais.
CAUBR fará evento sobre acessibilidade. Participação na ABNT é pensada com estratégia.
Normas técnicas brasileiras são informadas como abertas para consulta nacional até 13 de maio de 2019,
2 normas, ambas sobre tratamento e reuso de água em edificações.
Medida provisória 868/2018 da privatização do saneamento e das águas do Brasil é discutida e inicia-se
conversa sobre adesão do CEAU às críticas feitas por ABES, ASSEMAE e Instituto ONDAS.
Tema dos projetos sobre não obrigatoriedade de pagamento de anuidade dos conselhos surge. Assessoria
parlamentar do CAU monitora.
Surge tema da alteração da lei de licitações.
Tema da participação das mulheres no CAU e participação das mulheres na cidade é acompanhado e
proposto pela assessoria parlamentar. Comissão de legislação participativa seria a instância.
A sugestão aos ministérios é demandada junto a parlamentares e CAUUF.
CBA em Porto Alegre será de 9 a 12 de outubro de 2019. Nivaldo Andrade argumenta que reuniões
itinerantes são boas, mas que precisam ter mais tempo de trabalho. Repara que houve conflito entre CEAU
do CAUPE e o IABPE.
Seminário CAUPE - CC Cais do Sertão
Colóquio nacional de Arquitetura e Urbanismo. Palestras sobre atuação profissional, significado das
fronteiras para a atividade de arquitetos e urbanistas. O evento pode ser consultado no seguinte endereço
eletrônico:
<https://doity.com.br/colquio-de-arquitetura-e-urbanismo-o-futuro-sem-fronteirasarquitetura-21>.
Reunião do CEAU, 03 de maio de 2019.
IAB pede que entidades opinem sobre seus interesses acerca dos temas do congresso mundial Rio 2020.
Prazo é até 30 de maio.
João Carlos (ABAE) denuncia que o Iphan tem licitado projetos e obras de restauro exigindo engenheiro
civil. Empresas de engenharia teriam vencido essas licitações.
Discussão sobre o regimento eleitoral do CAU. Várias polêmicas sobre apoio e regras de sucessão.
Resolução de arquitetos associados, quando profissionais colaboram para fazer um projeto ou obra
específica. Texto é revisado.
Engenharia de segurança do trabalho. João Carlos Corrêa cita decisão do CONFEA de negar registro a
quem fez especialização de baixa carga horária. Carga horária usual era de 600 h. MEC quer que seja
igual às demais especializações. Tema passa por CEF e CEP.
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Lana Jubé sugere tentar extração de dados de cursos de especialização para trabalhar melhor o tema.
8. CONCLUSÃO:
A Comissão de Ensino e Formação do CAU-BR participou da reunião do CEAU e do Colóquio,
repassando em seguida todas as informações para membros da CEF do CAUBR, conforme as
competências da comissão.

Brasília-DF, 09 de maio de 2019.
Nome: Juliano Pamplona Ximenes Ponte
Cargo: conselheiro federal do CAU-BR (gestão 2018-2020), pelo Estado do Pará, membro da Comissão
de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.
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