
DATA 

LOCAL 

PAR TI CIP ANTES 

ASSESSORIA 

SERVIÇO PÚBLICO FEOERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Comissão de Política Profissional 

SÚMULA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPP-CAU/BR 

11 de abril de 2018 !- . ., l ' 

f HORARIO i 09 h as 18 h 
··-··-�·�·-·"·----·-··-·-�----------�- -----�- ----------,

Brasília - DF 

J osemee Gomes de Lima Coordenadora 
Emerson Fraga / membro (MA) Coordenador-adjunto 
Ricardo Fonseca / membro (SC) Membro 
Eduardo Fajardo / membro (MG) Membro 
Jorge Antonio Moura 

l,eltura e a11,�ov�ção d�_�úmula da rl:�J!ião 62" Reunião O!:d.inária da cr:r�ÇAP(l�R

Encaminhamento : Aprovada sem ressalvas. 

[ ª��pgt1��y�I 
! Comunicado

1 

Fonte 
---

: Relator 

Comunicações 
�---------

J osemée Lima 
Sem comunicados específicos. 

Avaliação sobre o III Seminário Nacional de Empreendedorismo em 
Arquitetura e Urbanismo realizado em Porto Velho e Ji Paraná com 

____ _ __ P!::«_>.�osta de uma Avaliação de Satisfação dos Participantes. 
CPP- CAU/BR 

: Ricardo Fonseca 
. ·== '_, ·----,--- ---------------- -------- - --

i Encaminhamento 

2 

i Fonte 
i Relator 

i Encaminhamento 

3 

O conselheiro Ricardo Fonseca avaliou como muito proveitoso e 
surpreendente os seminários de Rondônia, principalmente pelo número de 
presentes nos dois eventos, Porto Velho e Ji Paraná, com mais de 320 
participantes em cada um deles. O assessor da comissão mostrou aos 
conselheiros da comissão um modelo de formulário, utilizado pela CEP
CA U/BR, para que os participantes, promovidos pela CPP-CAU/BR, 
avaliassem os eventos. A comissão definiu que o modelo fosse utilizado 
nos eventos futuros da CPP-CAU/BR. 

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

Alinhamento final das providências para a realização do IV 
Seminário Nacional de Empreendedorismo em Arquitetura e 
Urbanismo, com parceria do CAU/CE, em maio de 2018, em 

· Fortaleza/CE, por solicitação daquele CAU/UF.
: CPP- CAU/BR 

Emerson Frag�ª- - - - - -- - - - - -- - - - - -----
A CPP-CAU/BR deliberou a convocação da comissão para o IV 
Seminário Nacional de Empreendedorismo em Arquitetura e Urbanismo, 
com parceria do CAU/CE, em maio de 2018, em Fortaleza/CE, por 
solicitação daquele CAU/UF. 

Discussão sobre o seminário com a Confederação Nacional dos 
Municípios - CNM, a ser realizada nos dias 13 e 14 de agosto de 2018 
em conjunto com a CPUA-CAU/BR e CEAU-CAU/BR, conforme 

_ Plano de Trabalho das respectivas comissões, sobre Exercício 
l Profissional da Pro(��?º de Arquitetura e Urbanismo.

�---�------------
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Fonte 
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Encaminhamento 
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CPP- CAU/BR 
Josemée Lima 
A conselheira Josemée Lima informou que vários detalhes do referido 
evento estavam sendo resolvidos, faltando somente a confirmação da data, 
por parte da CNM, devido a Marcha Nacional dos Prefeitos que ocorreria 
em Brasília no final do mês de maio. Disse que os temas abordados 
seriam: Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social; 
Regularização Fundiária; e Consórcios Urbanos. 

�-------------'----' 
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Apresentação da coordenadora da ARTEMÍSIA - Projetos de 
Impacto Sociais, Maure Pessanha, sobre aquela organização sem fins 
lucrativos, pioneira na disseminação e no fomento de negócios de 
impacto social no Brasil, com a missão de inspirar, capacitar e 

--�i potencializar talentos e empreendedores. 
, Fonte CPP-CAU/BR 
'Relator Ricardo Fonseca 
;....., .�--•M' -'•-•• • - '"'••• �-�--�,�--�-ú� � oú�U•�------------------------------

Encaminhamento 
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- Fonte 
l Relator

·'······••-'••· ········-···--� 

Encaminhamento 

O conselheiro Ricardo Fonseca apresentou à CPP-CAU/BR a senhora 
i Maure Pessanha, da coordenadora da ARTEMÍSIA -Projetos de Impacto 
· Sociais. A gestora do referido projeto expos a atuação daquela instituição
j e convidou a CPP-CAU/BR a fazer parte da disseminação e fomento de
, negócios de impacto social no Brasil, com a missão de inspirar, capacitar e
· potencializar talentos e empreendedores dentre os arquitetos e urbanistas.

A conselheira Josemée Lima agradeceu a disponibilidade daquela gestora
em atender o convite da CPP-CAU/BR em ir até aquela reunião. O
conselheiro Emerson Fraga disse que entraríamos em contato com a
ARTEMISIA para futuras ações conjuntas.

Analise do Projeto Piloto de ATHIS realizado pela Prefeitura
Municipal de Campinas - PMC em 2017, atendendo a Lei
11.888/2008, com a presença do realizador do Projeto Piloto
contratado por aquela prefeitura, Fernando Assad - Projeto
VIVENDA.
CPP-CAU/BR
Eduardo Faj_a _rd_o _ _ _ __ _ _ __ _ ________ _ _ __
O conselheiro Eduardo Fajardo agradeceu a presença do senhor Fernando

! Assad que apresentou, com detalhes técnicos e administrativos, o Projeto
1 Piloto de ATHIS realizado pela Prefeitura Municipal de Campinas - PMC
- em parceria com o Programa VIVENDA, em 2017, atendendo a Lei
! 11.888/2008. O propósito do projeto era estabelecer índices e
! procedimentos administrativos para implantação de reformas habitacionais

qualitativas de residências em áreas regularizadas e/ou regularizáveis na
cidade de Campinas, servindo de exemplo para ser disseminado em outras
cidades. O conselheiro Ricardo Fonseca ressaltou a importância de

: projetos como aquele e agradeceu a presença e disponibilidade daquele 
------- --�l gestor em atender o convite da CPP-CAU/BR. 

6 

' Apresentação da Deliberação 002/2018 do Conselho Diretor do 
CAU/BR que trata das "Recomendações aos coordenadores e demais 
membros de comissão", conforme solicitação da presidência do 
CAU/BR. 
CPP-CAU/BR 

' J osemée Lima 
A conselheira Josemée Lima apresentou, por solicitação do Conselho 
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• Diretor do CAU/BR as atribuições dos conselheiros federais dentro das
comissões, como: relatoria, representação etc. O assessor da CPP
CAU/BR ressaltou suas atribuições na comissão e se disponibilizou a
atender, na medida do possível, as solicitações e demandas daquela
comissão.

: Orientação do Conselho Diretor do CAU/BR sobre "O custo das
i passagens e descolamento dos suplentes que participam das
· Comissões Especiais".

• Fonte . CPP- CAU/BR - ··- ,,, ·--- '-- --------------- - - -------- --
: Relator Ricardo Fonseca 

• Ponto retirado de pauta. O assunto seria resolvido, oportunamente, na
: Encaminhamento -�------ - �i_R_e�p_r�ogramação Orçamentária da Comissão.

8 ' Discussão do Plano de Trabalho 2018 da CPP-CAU/BR 
: Fonte CPP-CAU/BR 
• Relator J osemée Lima. 

----

i A conselheira Josemée Lima apresentou o Plano de Trabalho da CPP
• CAU/BR que seria levado à Plenária do CAU/BR, cumprindo as

i Encaminhamento j determinações regimentais. A comissão deliberou o tema e encaminhou o 
�-------�: __ plano para homologação do plenário do CAU/BR. 

JOSEMÉE EMERS FRAGA 

\ 
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