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

24/ Junho / 2019 – das 9 h às 11 h

EVENTO

2ª REUNIÃO/2019 DA ABNT/CEE – 268 – COMISSÃO DE ESTUDO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM COMUNIDADES
- Subcomissão 1 (Infraestruturas Inteligentes em Cidades e Comunidades)

LOCAL:
NOME

Transmissão pela Poli-USP – Sala de Videoconferência
Endereço: Prédio da Administração da Escola Politécnica da USP (Edifício
Eng. Mário Covas Jr.) Av. Prof. Luciano Gualberto, travessa 3, nº 380 Cidade Universitária, São Paulo - SP
Cons. MARIA ALICE GAIOTTO

2. REPRESENTAÇÃO:
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR
3. ESCOPO/HISTÓRICO:
A ABNT – único foro de normalização nacional, devido às demandas por normalizações, vem
promovendo reuniões de Comissões de Estudos representadas por diversos agentes envolvidos nos temas
a serem normalizados, onde, em nível nacional, se possam discutir e estabelecer por consenso, regras,
diretrizes ou características para suas atividades. Assim, visando a elaboração de norma(s) para o
desenvolvimento sustentável em comunidades, principalmente no sentido de discutir a adequação e
adoção de normas técnicas internacionais, por consenso, regras, diretrizes ou características para o
referido assunto, periodicamente, os membros são convidados a participarem de reuniões das
subcomissões para colaborarem com as normas ISO, tanto no desenvolvimento de metodologias para as
normas brasileiras, como, na consolidação de votos às próximas normativas, respaldando as ações da
Comissão Principal.
Para tal, de acordo com as especialidades dos participantes, esta subcomissão iniciou os trabalhos em
Out/2018. Sendo, hoje, a 2ª. Reunião, na qual participo, via web, como representante convocada pelo
CAU-BR.
4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES:





Iara Negreiros (SECRETÁRIA) – da USP – Escola Politécnica (SP);
Órgãos governamentais e Autarquias: CAU-BR
Instituições de Ensino e Pesquisa: UNICAMP (Pesquisadora Kelen Jordão) / UFPR – Universidade
Federal do Paraná – Campus Litoral / Escola Politécnica de Engenharia da USP
Empresas públicas: Metrô São Paulo

5. OBJETIVOS:
Ao agregar valores e opiniões técnicas, para o desenvolvimento sustentável de comunidades brasileiras,
cumprindo assim um dos principais objetivos em “Defender o Interesse e a Segurança da Sociedade como
um Todo” -, torna-se de fundamental importância a participação do CAU nesta, e em outras Sub
Comissões deste Comitê Técnico-Cientifico e Normativo da ABNT.
6. PROGRAMAÇÃO


Aprovação da ata da reunião anterior;
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atualização dos trabalhos sobre o andamento dos trabalhos referentes aos documentos e textos
do subcomitê ISO/TC 268/SC1;
discussão de assuntos gerais da SC1, e a estruturação de um calendário pré-fixado para o
restante do ano.

7. RELATO:
Assuntos tratados:
1. Apresentação de todos os participantes presenciais e também os via web;
2. Aprovação da Ata da 1ª reunião de 2019, realizada Outubro/2018, sem alterações;
3. atualização de trabalhos sobre os documentos e textos do subcomitê ISO/TC 268/SC1, tais como
ISO 37167e 37163 (a serem lidas e traduzidas) e ISO 27570 (não publicada);
4. discussão de assuntos gerais da SC1, tais como divulgação de Normas já publicadas pela ABNT;
participação de alguns membros no 4º. Congresso de Frotas Conectadas, que aconteceu em
Março/2019. Ressaltou-se a importância do tema sobre mobilidade urbana, cujo domínio é das
empresas privadas do setor de logística de transportes;
5. estruturação de um calendário pré-fixado para o restante do ano: à cada 15 dias, depois da Reunião
da Comissão principal. Sugestão: às terças-feiras, iniciando às 14 h.
CONCLUSÃO:
Encaminhamentos:
1. Em busca de soluções aos impactos na implantação de indicadores de sustentabilidade nas
comunidades brasileiras, os trabalhos em andamento, e outros por virem, demonstram a
quantidade de normas internacionais ainda por serem traduzidas e aprovadas, tais como as
acima especificadas que apresentam parâmetros importantes para a formulação das normas
nacionais;
2. Conforme descrição, acima, a próxima reunião desta subcomissão acontecerá no mesmo
endereço, 15 dias depois da reunião da comissão principal, provavelmente, numa terça-feira,
à partir das 14 h.
A reunião foi importante no sentido de dar continuidade ao apoio do CAU-BR à ABNT, também
nos assuntos desta Subcomissão tão ligados aos indicadores de sustentabilidade da infraestrutura
inteligentes nas comunidades brasileiras.
Outra Subcomissão de extrema importância, a iniciar os trabalhos na próxima quinta-feira,
24/Junho, na qual, na medida do possível, também pretendemos participar via web, pois estaremos como
Conselheira Titular, na Plenaria do CAU-SP, será sobre Estudos de Impactos de Vizinhança (EIV).

São Paulo, 24 de Junho de 2019.
Maria Alice Gaiotto
Conselheira Titular do CAU-SP
Representante do CAU-BR na CEE 268 da ABNT
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