
SÚMULA DA 66• REUNIÃO ORDINÁRIA CPP-CAU/BR 

DATA 02 de julho de 2018 !HORÁRIO j 09 h às 138 h
r-.....---••~ff-,N•'•• ----N •-�........._ _ _._,_ «·-

LOCAL São Paulo - DF 

Josemee Gomes de Lima Coordenadora 

PARTICIPANTES Emerson Fraga (MA) Coordenador-adjunto 
Eduardo Fajardo (MG) Membro 
Guivaldo D' Alexandria Baptista (BA) Membro 

ASSESSORIA Jorge Antonio Moura 

Leitura- e aprovação da Súmula da reunião 65ª Reunião Ordinária da CPP-CAU/BR 

Encaminhamento 1 A sumula da 6S3 Reunião foi aprovada por unanimidade dos conselheiros 
: da comissão. 

Comunica ões 
>Respo�ns_a_'v_e_•�-�-'--Jo_s_e_m_é_e_L_im_a __________ _ _ _ _ _ ________

l A conselheira Josemée Lima agradeceu ao presidente do CAU/BR
1 Comuniêado j Luciano Guimarães naquela reunião, juntamente com a conselheira do

l CAU/SP Fernanda Querido.

1 

ORDEM DO DIA· 

• Providências para o "Seminário de Assistência Técnica em Habitação
de Interesse Social como alternativa para melhoramento dos espaços
urbanos de Alagoas" a ser realizado no dia 25 de julho 2018 na cidade
de Maceió/AL com arceria do CAU/AL e ONU Habitat.

Fonte , CPP- CAU/BR 
Relator i Josemée Lima 

--·····-·· ·-·-·-·· ·'··'"•··•········---------------------- --- - ---

: A conselheira Josemée Lima informou que o Estado de Alagoas estava 
: desenvolvendo um projeto de ATHIS na cidade de Maceió sobre a 
; revitalização das gratas daquela cidade. Disse que aquele projeto estava 
! tendo uma grande repercussão, inclusive com a atenção da ONU Habitat,
· que montou um escritório naquela cidade para subsidiar com estudos

paralelos, como levantamento índices sociais e urbanos. Informou também

Encaminhamento 
sobre a realização de um."Seminário de Assistência Técnica em Habitação
de Interesse Social como alternativa para melhoramento dos espaços
urbanos de Alagoas" no dia 25 de julho 2018 na cidade de Maceió/AL
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com parceria do CAU/AL e ONU Habitat. Solicitou uma reunião técnica
: com a assessoria da CPP-CAU/BR no dia seguinte do seminário com a 

finalidade de visitar as obras realizadas nas gratas daquela cidade. A 
' comissão deliberou a convocação do analista Jorge Moura e da_ 

conselheira Josemée Lima como representantes da CPP-CAU/BR 
naqueles eventos. 

i Reunião Técnica com entre a CPP-CAU/BR e a Associação Brasileira 
' 

�-�-'; '\,: •.. :.� 
de Fabricantes de Materiais de Construç?o- ABRAMAT (14:30h). 

Fonte CPP- CAUiBR 
• .... .,,., _____ --- ... ., .......... . .  ., .. -·--·· .,;....· -----� ---- ------------- - - ----

; Relator , Eduardo Fajardo 

i Encaminhamento O conselheiro Eduardo Fajardo informou que a CPP-CAU/BR visitou a 
: ABRAMA T - Associação Brasileira de Fabricantes de Materiais de 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL , , ., 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Comissão de Política Profissional-

Construção na véspera daquela reunião, onde, na presença da 
representante do CAU/SP, conselheira Maria Fernanda Silveira, e do 
empresário empreendedor em A THIS, Fernando Assad, reuniram-se com 
a diretora da ABRAMAT, Laura Marcelini, tratando de estratégias na 
tentativa de reduzir o custo final dos materiais de construção com a 
destinação de uso por famílias de baixa renda em habitações de interesse 
social. Também informou que os encaminhamentos daquela reunião 
seriam discutidos novamente, em outra reunião, após consultas e estudos 
desenvolvidos pelos atores de ATHIS envolvidos naquele nicho de 
mercado, considerando o grande percentual que representa a aquela classe 
social no mercado da construção civil brasileira. 

Encaminhamentos para a participação da CPP-CAU/BR no 
Seminário de Ensino e Formação do CEAU no Rio de Janeiro/RJ em 

--�---------1_9,�2_0 _ e_2_1 _d_e,j_u _lh_o_d_ e_2_0_ 1_ 8 _. _______________ _ 
: Fonte CPP- CAU/BR 
: Relator Guivaldo D' Alexandria Baptista. 

t Encaminhamento 

O conselheiro Guivaldo Baptista informou sobre a realização do 
Seminário de Ensino e Formação do CEAU no Rio de Janeiro/RJ em 19, 
20 e 21 de julho de 2018, ratificando o convite feito à CPP-CAU/BR prlo 
Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo - CEAU, para que 
compusesse uma mesa de ATHIS naquele evento. Defendeu a ideia que a 
comissão deveria se fazer presente em eventos que promovessem a 
assistência técnica, considerando sua importância para o desenvolvimento 

. da Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Indicou a professora Ângela 
J Gordilho (BA) e a professora Paula Zacarias (AL) para que o 
1 acompanhassem na formação daquela mesa, considerando que o evento

tratava do relacionamento do ensino com a ATHIS nas faculdades. A 
CPP-CAU/BR deliberou a convocação dos professores Guivaldo Baptista, 
Ângela Gordilho e Paula Zacarias para que representassem a comissão no 
referido evento. 

Preparativos para a 67ª Reunião Ordinária da CPP-CAU/BR que será 
realizada no CAU/MA no dia 30 de julho de 20 18 e V Seminário de 

1. 

4 _ Empreendedorismo em Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR em 
,____ __________ parceria com o CAU/MA em São Luís/MA em 3 1 de julho de 20 18. 
"F�nt_e_���---C_P_P- _C_ A_U _/B_R _ _ _ _ _ _ _ ______ _ _ _ _ _ _  _ 
: Relator Emerson Fraga 

A CPP-CAU/BR deliberou a convocação da arquiteta e urbanista Mariana 
: Estevão para que palestrasse e ministrasse um curso de capacitação em 

A THIS na oportunidade do V Seminário de Empreendedorismo em 

Encaminhamento l Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR em parceria com o CAU/MA em
São Luís/MA em 31 de julho de 2018. Também deliberou que a 67ª 

i Fonte 
i Relator 

1 Reunião Ordinária da CPP-CAU/BR seria realizada na sede do CAU/MA, 
, com a presença dos conselheiros estaduais daquele CAU/UF, conforme 

acertado com o presidente do CAU/MA, Marcelo Machado. 

' Avaliação do andamento das providências para o Seminário Conjunto 
CAU/B�, CONFEA, Min . Cidades e Caixa Econômica Federal -

: i' 'Is:,li. · l CAIXA para tratar do Redesenho do Projeto do Governo Federal 
Cartão Reforma. 
CPP-CAU/BR 

, Assessoria Técnica da CPP-CAU/BR 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL , 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Comissão de Política Profissional 

Encaminbanumto 

A assessoria técnica da CPP-CAU/BR informou que os organizadores do 
evento "Seminário Conjunto CAU/BR, CONFEA, Min. Cidades e Caixa 
Econômica Federal - CAIXA para tratar do Redesenho do Projeto do 
Governo Federal Cartão Reforma" estava em processo de 
amadurecimento, onde os atores estavam conversando para um 
alinhamento final. Também informou que uma nova reunião entre o 
CONFEA, CAUBR e Min. Cidades estava sendo marcada, definindo o 
formato e os palestrantes do seminário. 
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J Avaliação do andamento das providências para Seminário 
Conjunto CPP-CAU/BR e Confederação Nacional dos 
Municípios - CNM sobre o tema Assistência Técnica e 

'""· ..... ,, - . , ,, --�---- __ c_o_nsórcios Municipa_i_s. _________ _ 
CPP-CAU/BR 

'Relator Assessoria Técnica da CPP-CAU/BR 
· A assessoria técnica da CPP-CAU/BR informou que a comissão foi
: procurada pela Confederação Nacional dos Municípios - CNM,

i Encaminhamento · solicitando que o evento conjunto, por motivos da proximidade com
1 as eleições de 2018, fosse adiado. Informou à comissão que uma

�--------�]_ o_ u_t_ra_d _at_a_ s_e _ri_a_s�ugerida pela assessoria da CNM.

'1 

j Solicitação de apresentação na CPFi -CAU/BR de proposta para 
! Índice de Efetividade dos CAU/UF, considerando as receitas de RRTs
i e Anuidades.

"""'"•=;,>,,.�==-• '" "•mmW -• ---------- -------------- - ---

1 �o.,_n_te ___ � __ 1_ C_P_P_-_C _A _U_/B_R __________________ __
[ Relator ·[ Josemée Lima

! Encaminhamento
1 A coordenadora da CPP-CAU/BR solicitou que o referido ponto de pauta 

fosse retirado, deixando para ser debatido na próx_im_a_r_eu_n_i _ão_. ___ __ 

! Desenvolvimento da proposta do "Projeto de Assistência Técnica em

8 j Habitação de Interesse Social - CAU/BR - 2018" sobre a diretriz
j orçamentária que destina 2% da receita líquida de cada CAU/UF e

CAU/BR para ações no referido tema.'""', F
_
o_n_t_e--------�-l-c_p_p ___ C_A_U/BR -- - - - -------- ----------------

' Relator : Josemée Lima 
,,,,,,_,,,_ ... ,,~�----------------------------------

. A coordenadora da CPP-CAU/BR solicitou que o referido ponto de pauta ' Encaminhamento fosse retirado, deixando ara ser debatido na próxima reunião. 

JOSEMÉE h� DE LIMA
Coordenadora 

��' 
GUIV ALDO D' ALEXANDRIA BAPTIST A 

Membro 
. ; ; : ,i.', ' 
,. \ -� ..•• i-

Coordenador-adjunto 

EDUARDO�sefARES 
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