
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Comissão de Política Profissional 

SÚMU LA DA 62ª REU NIÃO ORDINÁRIA CPP-CAU/BR 

DATA 07 de março de 2018 ! HORÁRIO 109 h às 18 h
�-�--�ó-·"·'·"<•~ -� ---···· i 

LOCAL Brasília - DF 

Emerson Fraga / membro (MA) Coordenador-adjunto 
Ricardo Fonseca / membro (SC) Membro 

PARTICIPANTES Guivaldo D' Alexandria/ membro (BA) Membro 
Tania Marinho/ membro (AL) Membro 

I Eduardo Fajardo / membro (MG) Membro 
ASSESSÓRIA 1 Jorge Antonio Moura 

,_.__ __ L_ei,!µI"?: ��Pr�Y.�&?!> da Súmula da reunH�o 62ª Reunião Ordinária da CPP-CAU/B�-�� 
i Encaminhamento Súmula aprovada e encaminhada para publicação. 

-------- -- --

�------�-------�Comunicaç_õ_es ___________ _  _ 

Comunicado 

1 

Conselheiro Emerson Frag
'---

ª------------------
0 conselheiro Emerson Fraga, como coordenador adjunto, informou da 

• impossibilidade da participação da conselheira Josemée Lima,
i coordenadora da comissão, assumiu a coordenação dos trabalhos naquela

reunião. 

ORDEM DO DIA 

l Alinhamento final das providências para a realização do III
Seminário Nacional de Empreendedorismo em Arquitetura e

• Urbanismo, com parceria do CAU/RO, em março de 2018, nos
------------··· l municípios de Porto_V_el_h_o_e_J_i-_P_a_r _a_n_a' . ____________ _ 
Fonte 
Relator 

: Encaminhàmento 

2 

_ F:�n)� --�-
; Relator 

i Encaminhamento 

CPP- CAU/BR 
• Emerson Fraga . _ 

O conselheiro Emerson Fraga informou que os ajustes finais para a
realização do III Seminário de Empreendedorismo em Arquitetura e 
U rbanismo estavam definidos, confirmando todos os detalhes pendentes,
como: palestrantes, locais, cronograma e ações paralelas (visita técnica a 
uma área de Habitação de Interesse Social em Porto Velho guiada pela ex
presidente do CAU/RO, Raisa Tavares Tomás, e uma reunião técnica com 
os conselheiros do CAU/RO). Disse que foi solicitado à Assessoria de
Comunicação do CAU/BR que auxiliasse na divulgação do evento, 
enfatizando que a realização do seminário foi uma solicitação de
"parceria" da presidência daquele CAU/UF. 

Analise do Projeto Piloto de A THIS realizado pela Prefeitura 
· Municipal de Campinas em 2017, atendendo a Lei 11.888/2008.

CPP- CAU/BR 
. CPP- CAU/BR 

O conselheiro Ricardo Fonseca conduziu a análise sobre a iniciativa da 
Prefeitura de Campinas em desenvolver um projeto piloto para definição
de "índices" para efetivação de uma ação em Assistência Técnica em 
Habitação de Interesse Social naquele município. Foi deliberado a 

• convocação da coordenação técnica daquela prefeitura para que venha na
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Fonte 
Relator 

Encaminhamento 
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próxima reunião da comissão para esclarecer questionamentos técnicos e 
políticos resultantes daquele projeto piloto. 
https:/ /www.facebook.com/prefeituradecampinas/videos/182 
4882057553579/ 

Relato sobre a reunião com a Confederação Nacional dos Municípios -
CNM, realizada no dia 23/02/2018, que tratou de ação conjunta da 
CPP-CAU/BR com a CPUA-CAU/BR e o CEAU/BR 

' CPP- CAU/BR 
. I_Jorge Moura - Assessor da CPP-CAU/BR 
: A CPP-CAU/BR deliberou solicitar a presidência do CAU/BR que agende 
1 com a Confederação Nacional dos Municípios-CNM uma data, em

agosto/2018, para um possível evento, reunindo o Plenário do CAU/BR, o 
: Grupo de Presidentes dos CAU/UF, CEAU-CAU/BR, abordando os 

temas: Estatuto das Cidades, Regularização Fundiária, Consórcios e 
l Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social.

t Apresentação da Assessoria de Comunicação do CAU/BR sobre as 
4 "Séries Especiais de Reportagens de ATHIS", a partir de março, 

-
------�· .t parte do Plano Nacional de Comunicação do CAU/BR-2018. 

t Fonte ' CPP- CAU/BR 
: Relator · Guivaldo D' Alexandria

Encaminhamento 

O assessor-chefe da Assessoria de Comunicação do CAU/BR, senhor 
Júlio Moreno, explanou sobre o projeto do CAU/BR "Séries Especiais de 
Reportagens de A THIS", a partir de março, quando solicitou a CPP
CAU/BR o apoio técnico necessário para o desenvolvimento das matérias 
a serem divulgadas. A CPP-CAU/BR se comprometeu em fornecer todo o 
suporte técnico necessário para o êxito do projeto, inclusive valorizou a 
iniciativa da ação que vem valorizar a importância da Arquitetura e 
Urbanismo para a grande parte da sociedade, ainda desprovida de referida 
assistência técnica. 
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Fonte 
Relator 

Discussão sobre os pontos em comum com o CEAU. 
____ (�T_a_b_e_la de Honorários e Salário Mínimo Profissional) 

CPP- CAU/BR 
---

Encaminhamento 

Eduardo Fajardo 
�---- - - - - - - - ------ - - - - --

A CPP-CAU/BR decidiu que o fórum apropriado para discussão dos 
referidos temas seria o ambiente do CEAU-CAU/BR, com a representação 
da coordenação da comissão e outro conselheiro, determinado 
oportunamente. A decisão da CPP-CAU/BR foi comunicada 
imediatamente ao CEAU-CAU/BR que solicitou uma reunião 
extraordinária para a discussão dos temas. 

e--: 6 _________ .,.__H_o_m_o_l�og?ção do Calendário de Projetos da CPP-CAU/BR para 2018. 
Fonte CPP- CAU/BR 

------------------------ - - - - ----- - --

Relator . . -···· ~ J Tânia Marinho 

Encaminhamento 

: A CPP-CAU/BR ratificou a realização dos projetos previstos no Plano de 
i Ação da CPP- CAU/BR-2018, em parceria com os CAU/UF. 
' (Empreendedorismo: CAU/RO - Março e CAU/CE-Maio; e ATHIS: 

CAU/SC - Novembro). Devido ao grande número de solicitações, por 
parte dos CAU/UF, a CPP-CAU/BR estava reavaliando a viabilidade 

' orçamentária para participação em outros eventos, caso houvesse a 
- -------�: parceria dos CAU/UF solicitantes.
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! Reunião conjunta entre representantes da CEF/ CEP/CPP, sugerida
pela CED, para debater sobre tema "Residência Técnica e Formação

• Continuada" - Protocolo SICCAU 648511/2018
'Fonte l CED-CAU/BR
'Relator l Guivaldo D' Alexandria

, ,,, "··-···-·~·--------- --------------------

l A CPP-CAU/BR decidiu que o conselheiro Guivaldo D' Alexandria,
' Encaminhamento J membro da CPP, coordenador da CED-CAU/BR e com grande experiência 

l na docência, representaria a comissão na referida reunião.

: 2 . ... ,, __ ,__ . l Disciplinamento do Registro de Empresa Junior no sistema CAU 
Fonte CPP - CAU/BR 

,_R_el_a_to_r_� ____ .,....l _Jo�rge Moura -Assessor da CPP-CAU/BR 
: A CPP-CAU/BR analisou o tema e constatou a importância do referido 
! disciplinamento e deliberou em solicitar à presidência do CAU/BR o
] encaminhamento do tema à CEP-CAU/BR para que seja desenvolvida uma 

"Instrução Normativa" sobre a matéria com a intenção de instruir 
Encaminhamento 

----------··· procedimentos.

: 3 ' Discussão do Plano de Trabalho 2018 da CPP 
. Fonte ! CPP-CAU/BR

-----�---e--- - - - - - ----------------------

_!! e l _ '! t () !', .. ·--·-·-·-···· l Emerson Frag'-ª----------------------
.Encaminhamento : Devido a "não participação" da coordenadora da CPP-CAU/BR na reunião, 

por motivos justificados, o ponto de pauta não foi discutido. 

EMERSON DO NASCIMENTO FRAGA 
Coordenador-adjunto 

T ANIA MARIA MARINHO DE GUSMÃO 
Membro 

GUIV ALDO D' ALEXANDRIA BAPTISTA 
Membro 

EDUA 

JORGE MOURA 
Analista Técnico 
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