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SÚMULA DA 3ª REUNIÃO EXTRAOR DINÁRIA CPP-CAU/BR
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i ASSESSORIA 
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17 de setembro de 2018 1 HORÁRIO . • 1 09 h às 18 h

Belém - PA

Lourival Coelho Neto '(MA) Membro
: Eduardo Fajardo (MG) Membro
! Guivaldo D' Alexandria Baptista (BA) Membro
! Jorge Antonio Moura

. ..,----...-,-------�-C_o_m_·_u_n_ic_a_,ç,._õ _ec__s _____ . __ _________ _ 
'.Respon s_á_v_el _______ . _G_u_iv_a_l_d_o _D_'_A_l_e _xa_n_d_r_ia_B_a.._pt_i_st_a ______ __________

· Comunicado

.1 

· Fonte 

1 O conselheiro Guivaldo Baptista informou sobre a impossibilidade de 
1 

participação dos conselheiros Ricardo Fonseca e Josemée Lima naquela
: reunião. 

Projeto de ATHIS- 2% da s Diretrize s Orçamentária s 2018- CAU/BR 
i (Seminário Inter Florianópoli s; Projeto de Comunicação CAU/BR; e
i Plataforma A THIS) 
: CPP- CAU/BR ...... ,,, ... ,,,,, ... ,,, .. ,,,, ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,,, .... ,,,,, __ _ _ _ _ ___ ____ _ ____ ___ _________ _ 

Relator 

Encaminhamento 

: Guivaldo D' Ale xandria Baptista. 
O conselheiro Guivaldo Baptista informou que a CPP-CAU/BR fará, em .·
conjunto com o CAU/SC, um seminário e uma oficina de prototipagem 
sobre Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social que se 
desenvolverá nos dias 5, 6 e 7 de novembro na cidade de Florianópolis. O'

! evento contará com a participação internacional da ONG Habitat for 
i Humanity, além de vários nomes de relevância nacional para a divulgação
1 do tema. O conselheiro também informou que informou da grande 
: importância do trabalho da CPP-CAU/BR na divulgação do tema e da
1 relevância para a Arquitetura e Urbanismo. A comissão deliberou a 
: convocação de todos os seus membros e do assessor técnico, além do
[ gestor da ONG Moradigna, que é s suas atividades na cidade de São

Paulo/SP, para o referido evento. 

: Discussão sobre o formato da Publicação de ATHIS 2018 com a 
Mobile do CAU/SP

: Fonte : CPP- CAU/BR ·-···-········-· ................ - "·'' ·'-----·-- -------- ----------------
: Relatúr ; Eduardo Fajardo 

· Encaminhamento
-� ', •::::.�.. 

, __ _ _ _ _ _______ _ _ _ _ _ ____ __
O conselheiro Eduardo Fajardo informou que a proposta de ter um número 
da revista Mobile, administrada pelo CAU/SP, em conjunto com a CPP-

. CAU/BR sobre Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, 
: ficou adiado para o ano de 2019, devido à proximidade do final do ano. 
j Nô é11tmito a CPP-CAU/SP propôs um seminário nos dias 6, 7 e 8 de 

dezembro onde as referidas comissões alinhariam as ações conjuntas parà 
, o ano de 2019. A proposta foi aceita pela comissão que encaminhou por 
j deliberar sobre o evento na próxima reunião de comissão. 

�

� ' Á-cCÃ:e_ \r-;/ -\ 
Setor Comercial Sul (ses), Quadra 2, Bloco e - Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409 ICEP: 70.300·902 Brasílía/OF I Telefone: (61) 3204-9500

www.caubr.gov.br 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Consel�o de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Comissão de Política Profissional 

3 Panorama da ATHIS no Estado do Pará e no Brasil. 
Fonte CPP- CAU/BR 

' ___ ,, __ ,, ·- ú _,_,,,, -·-· ------------------------------

Relator ' Lourival José Coelho Neto e Roberta Menezes 
--------------------- - - ------- - - - - - --

· Encaminhamento

4 
N<. �H-• ~- .Vff TI,H, 

: O presidente do CAU/PA, José Akel, juntamente com a conselheira 
, Estadual Roberta Menezes, apresentaram aos pres�ntes na reunião 

extraordinária da CPP-CAU/BR, que se realizou na sede do CAU/PA, as 
atividades em Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social 
realizadas no estado juntamente com Universidade Federal do Pará. Disse 
que o CAU/PA desenvolve um projeto de regularização fundiária, 
juntamente com a Comissão de Regularização Fundiária CRF, 
administrada pela Professora Doutora Miriam Cardoso, nas áreas 
pertencentes à Universidade Federal do Pará, nos bairros da Terra Firme e 
do Guamá. Informou que aquele trabalho tenta promover a regularização 
não só das terras da Universidade, quanto da cidade informal já edificada 
por meio da auto-construção durante muitos anos. 

Alinhamentos para o VI Seminário de Empreendedorismo em 
Ar uitetura e Urbanismo em Belém/PA com Ênfase em ATHIS. 

· Fonte CPP- CAU/BR 
;-_,; R_e_la _to_r_· _______ E_d _ua_ r_·d_o _ F�ajardo e José Akel Pares Filho

Encaminhamento 

5 

Fonte 

O presidente do CAU/PA, José Akel, informou que todos os preparativos 
' para o VI Seminário de Empreendedorismo em Arquitetura e Urbanismo 
: já estavam tomados. A expectativa era de 200 participantes no evento e 

mais de 50 arquitetos para a capacitação em ATHIS que ocorreria no dia 
seguinte ao seminário, ministrado pela arquiteta e urbanista Mariana 
Estevão. 

Documento de Conclusão do Seminário de ATHIS em conjunto com o • ·· 
CONFEA. 
CPP-CAU/BR 

: Relator _______ G_u_iv_ a_ l _do_d_' A_le_x_a_n _d _ri_a _B_ a�p_t_is _ta _____ _______ _ __ _ 
A CPP-CAU/BR, após a realização do Seminário Conjunto com o 
CONFEA, realizado em Brasília no dia 14 de agosto de 2018, estava 
tentando consolidar uma Carta Aberta de Assistência Técnica em 

Encaminhamento 

Habitação de Interesse Social mostrando o cenário nacional em que o 
tema se encontrava. Disse que o documento estava sendo revisado, 
aguardando as contribuições de todos para que fosse encaminhada à 
presidência do CAU/BR e a assessoria de comunicação para a divulgação 
que, provavelmente, seria feita até o final do ano corrente. Concluiu 
informando que o tema ainda seria debatido na próxima reunião, até que o 
documento se encontrasse pronto para divulg�a�ç _ã_o_. _________ _ 

6 Informações da Reunião Técnica CPP-CAU/BR e CAIXA sobre o
. Programa CONSTRUCARD em 04/09/2018 na sede do CAU/BR. """, 

F-on
_t_e ------.,,.,, -C-P�P-CAU/BR

• Relator . Jorge Antonio Moura 
'- - - - -------------------- ----

º assessor da CPP-CAU/BR, Jorge Moura, informou que no dia 04 de 
setembro de 2018, na sede do CAU/BR, aconteceu uma reunião técnica 

, ... entre a comissão, as assessorias do CAU/BR e a CAIXA. Naquela reunião 
, Encaminhamento ,•,,:: .. , esteve presente a coordenadora da CPP-CAU/BR. Josemée Lima, o 

assessor de comunicação do CAU/BR, Júlio Moreno, a assessora 
, parlamentar e institucional do CAU/BR, Luciana Rubino, a assessora 
• institucional do CAU/BR, Carla Pacheco, o coordenador do IGEO-
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Fonte 
, Relator 
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CAU/BR, Renato Viana, o assessor da CPP-CAU/BR, Jorge Moura, a 
gerente nacional de estratégias de Produtos de Crédito e Financiamento ao 
Consumo, Cláudia Piva e a gerente da GEPCE, Adriane Pereira Nunes, Na 

: referida reunião a CAIXA informou que, atendendo uma solicitação aritiga 
, da CPP-CAU/BR, redesenhou a estrutura do Programa CONSTRUCARD, 

fazendo com que a partir daquele momento o mesmo poderia atender, por 
meio do crédito concedido ao cliente da CAIXA, tanto a compra de 
materiais quanto a contratação de serviços de Arquitetura e Engenharia. A 
senhora Cláudia Piva completou informando que o programa 
CONSTRUCARD, no momento, só estaria atendendo à Pessoas Jurídicas 
(PJ), mas que provavelmente aquela linha de crédito seria expandida para 

rofissionais liberais. 

Visita Técnica da CPP-CAU/BR ao Projeto de ATHIS da UFPA 
(Terra Firme). 
CPP-CAU/BR 

: Lourival José Coelho Neto e Mirian Cardoso 

Encaminhamento 

: A CPP-CAU/BR e os conselheiros estaduais do CAU/PA fizeram uma 
visita técnica no bairro da Terra Firme e do Guamá onde tomaram 
conhecimento da realidade das habitações de pessoas de baixa renda 
daquela área, que representava parte das habitações da cidade de Belém. A 
visita constatou que a baixa presença da técnica da Arquitetura e 
Urbanismo na evolução urbana da cidade se torna um grande problema 
para social, trazendo problemas de saúde, econômicos, de bem-estar etc, 
pela falta de condições de infraestrutura transporte e qualidade de vida. O 
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Fonte 
• Relator

' presidente dô CAU/PA, José Akel, disse que aqueles problemas em 
' Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social são pontos em que o 

CAU/BR e CAU/PA vêm, durante os últimos anos, tentando sensibilizar a 
sociedade para levar arquitetura para todos. 

Cooperação Técnica com a ARTEMÍSIA e CAUBR sobre o Projeto 
LabHabitação. 
CPP-CAU/BR 

- ---- �--- , --------------------- - - - - ----

. Guivaldo d' Alexandria Baptista 

Encaminhamento 

O conselheiro Guivaldo Baptista anunciou que na última semana foi assinado 
um convênio técnico entre Artemisia e o CAU/BR sobre um projeto de 
fomento às startups de impacto social que tragam soluções para habitação de 
interesse social. O projeto visa fomentar iniciativas em Assistência Técnica 
em Habitação de Interesse Social que possam levar Arquitetura e Urbanismo 
ara todos. 

��-
GUIV ALDO D' ALEXANDRIA BAPTIST A 

Membro 

.h✓�·� 

LOURIVAL COELHO NETO 
Membro 
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