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SÚMULA DA 67• REUNIÃO ORDINÁRIA CPP-CAU/BR 

DATA 
- - � -�--- -- . .. . . .  ------·- . .

30 de julho de 2018 1 HORÁRIO 109 h às 18 h 
LOCAL Brasília - DF 
----··-.. ·-·--·----------�----------------------------_J

Josemee Gomes de Lima (AL) Coordenadora 
Emerson Fraga (MA) Coordenador-adjunto 

PARTICIPANTES Ricardo Fonseca (SC) Membro 
Eduardo Fajardo (MG) Membro 
Guivaldo D' Alexandria Baptista (BA) Membro 

ASSESSORIA Jorge Antonio Moura 

___ Leitura_e aprovação da Súmula da reunião 64ª Reunião Ordinária da CPP-CAU/BR 

Encaminhamento A sumula da 66ª Reunião foi aprovada por unanimidade dos conselheiros 
· da comissão.

Comunica ões 
' Responsável _______ �Jo_ s _e _m_é_ e _L_1_·m_ a ______________________ _ 

A conselheira Josemée Lima agradeceu ao presidente do CAU/MA 
Comunicado • Marcelo Machado e aos conselheiros federais (MA) Emerson Fraga e

; Lourival Coelho pela receptividade naquele CAU/UF.
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Fonte 
----

ORDEM DO DIA 

· Analise do "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.
CPP- CAU/BR

Relator Josemée Lima
·- . -----· -· ---------···--···-··---··---------------------------

Encaminhamento 

,2 

: A conselheira Josemée Lima informou que O ONU-Habitat em parceria 
com o Governo de Alagoas e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Alagoas - CAU/AL organizaram o Seminário "Assistência Técnica em 
Habitação de Interesse Social: Desafios e estratégias para acesso à 
moradia adequada em Alagoas" realizado no dia 25 de julho em Maceió. 
O intuito foi debater e fortalecer as capacidades técnicas para o 
melhoramento dos espaços urbanos em Alagoas, incluindo a melhoria e 
prevenção de favelas e as condições de vida dos habitantes das grotas de 
Maceió. Durante o seminário foram abordadas alternativas de projetos e 
políticas públicas que envolvam a prestação de assistência técnica em 
habitação de interesse social como uma solução sustentável, eficiente e 
inclusiva de reestruturação urbana e qualificação das moradias. Concluiu 
ressaltando a importância da participação do CAU/BR em eventos que 

: envolvem instituições como a ONU Habitat. 

· Análise da Visita Técnica às Grotas de Maceió, projeto do Governo do
Estado de Alagoas '----------------------

Fonte CPP- CAU/BR
·----•·--·-· -··-•-•···---· --· ·····-·· - ------------------------------

: . ..!l�!�t�_r ____ . ___ ___ 

Eduardo F_<lJ,_· a_rd_ o _____________________ _ 
�· _E_n_c_a_m_i_n_h_a_m _e_n_t_o __ �O_ c_o_n_s _e _lh_e _ir _o_ E_ d_ u_ ar_d_o _F_a_jardo disse que o projeto desenvolvido nas 
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grotas de Maceió eram soluções criativas para proporcionar mais 
qualidade de vida a moradores de baixa renda e garantia da atuação de 
profissionais de arquitetura e urbanismo em projetos de habitação de 
interesse social, principal objetivo da parceria firmada entre o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Alagoas (CAU/AL), com o Governo de 
Alagoas - por meio da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) - e o 
Programa das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos (ONU
Habitat). Disse que a parceria era inédita no Brasil e proporcionava a 
aplicação de um acordo de cooperação técnica em prol dos assentamentos 
precários do Estado, fortalecendo capacidades técnicas e institucionais 
sobre melhoria e prevenção de favelas e das condições de vida dos 
habitantes destes assentamentos, bem como dos habitantes das grotas de 
Maceió. Ressaltou que a parceria da ONU Habitat e o governo de Alagoas 
vinha para mostrar experiências exitosas de solução para habitação de 
interesse social, por meio de exemplos que provavam que era possível 
atender aquela camada da população, buscando atrair cada vez mais a 
participação do setor público. Concluiu informando que a arquiteta e 
urbanista Paula Zacarias, analista de Programas do ONU-Habitat, que as 

, discussões em torno daquele assunto tornava-se cada vez mais necessárias 
e defendia o aperfeiçoamento das políticas urbanas existentes. 

Análise da participação da CPP-CAU/BR no Seminário de Ensino e 
Formação do CEAU no Rio de Janeiro/RJ em 19, 20 e 21 de julho de 
2018. 

· - . . . � � - ---·- - -- · ------------------------------

Fonte CPP- CAU/BR 
Relator Guivaldo D' Alexandria Baptista. 

Encaminhamento 

O conselheiro Guivaldo D' Alexandria Baptista informou que a cidade do 
Rio de Janeiro foi a sede do primeiro Seminário Internacional de Ensino 
de Arquitetura e Urbanismo, CIDADE = UNIVERSIDADE, entre os dias 
19 e 21 de julho de 2018, no Museu do Amanhã e no MAR (Museu de 
Arte do Rio). O Seminário foi uma iniciativa da ABEA (Associação 
Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo) em parceria com o 
CEAU (Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo), o CAU/RJ 
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro) e 
diversas universidades, além de entidades internacionais como o 
DOCOMOMO (Comitê Internacional para a Documentação e Preservação 
do Movimento Moderno), a ONU Habitat, o Instituto Niemeyer e o 

. Archiprix, a maior premiação mundial para projetos de estudantes de
arquitetura e urbanismo. Disse que o CIDADE=UNIVERSIDADE era 
uma proposta inédita, que reúniu três eventos a partir de um pensamento 
comum: a cidade é a melhor sala de aula para o futuro. Ressaltou que o 
objetivo de reunir representantes de governo e sociedade civil com 
diretores, coordenadores, professores, pesquisadores e estudantes de 
cursos de arquitetura e urbanismo nacionais e internacionais para um 
debate sobre presente e o futuro da formação dos arquitetos e urbanistas 
perante os desafios do século 21 no Brasil e em diferentes partes do 
mundo. Concluiu falando que a cidade do Rio de Janeiro tinha sido 
declarada Patrimônio Mundial por sua paisagem cultural urbana pela 
UNESCO em 2016. Em 2020, seria a sede do XXVII Congresso Mundial 
da União Internacional de Arquitetos (UIA 2020 RIO), sendo candidata a 
ser a primeira Capital Mundial da Arquitetura, justificando o tema do 
evento; CIDADE=UNIVERSIDADE. 
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Últimos preparativos para o V Seminário de Empreendedorismo em 
Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR em parceria com o CAU/MA 
em São Luis/MA em 31 de julho de 2018 e Oficina de Capacitação em 

• ATHIS no dia 1 ° de ago_s_to_d_e _2_0_18_. _____________ 
CPP- CAU/BR -·-· --- ···----- - -·--·---· ·-- --------------------------------------

Relator 

· Encaminhamento
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Fonte .._ ____ -- WH--•-- •- • ..
Relator 

Encaminhamento 
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Fonte 

Emerson Fraga. �----------------------
º conselheiro Emerson Fraga informou que todas as providencias para o 
V Seminário de Empreendedorismo em Arquitetura e Urbanismo do 
CAU/BR em parceria com o CAU/MA em São Luis/MA em 31 de julho 
de 2018 e Oficina de Capacitação em ATHIS no dia 1º de agosto de 2018, 
estavam prontas. A expectativa de público era de 200 participantes no 
seminário e 60 arquitetos na oficina de capacitação. Concluiu dizendo que 
todos os convidados estavam confirmados, inclusive a arquiteta Mariana 
Estevão, que ministraria a oficina de capacitaç�ã_o_. _________ _ 

Providências para o Seminário Conjunto CAU/BR, CONFEA, Min. 
Cidades e Caixa Econômica Federal - CAIXA para tratar do 
Redesenho do Projeto do Governo Federal Cartão Reforma. 
CPP-CAU/BR 
Guivaldo D' Alexandria Ba tista 
O conselheiro Guivaldo D' Alexandria Baptista informou que todas as 
providências para o Seminário Conjunto CAU/BR, CONFEA, Min. 
Cidades e Caixa Econômica Federal estavam tomadas. Infelizmente, até 
aquele momento, a organização do evento não tinha conseguido a 
confirmação da participação da CAIXA. Disse que todos os palestrantes 
que formariam as mesas de debate estavam confirmados, inclusive a 
participação do presidente do CAU/BR Luciano Guimarães e todos os 
conselheiros federais do CAU/BR. Concluiu informando que o evento 
seria realizado no auditório do CREA/DF no dia 15 de agosto de 2018. 

Alinhamento para antecipação da 68ª Reunião Ordinária da 
CPP-CAU/BR de 29 de agosto de 2018 para 14 de agosto de 2018, 
que terá particip?}ção da CPP-CAU/SP. 
CPP-CAU/BR 

- H••-•• - -••• • ••• •• - .. -•--• -•••••• •• •-• - •  .... , .... , . •  �- ---- - --------------------

• O conselheiro Emerson Fraga sugeriu, que pela pertinência do evento

Relator 

·- __ ,. # ···- ...... -- ---� ... --,.,. � ... --- ' 

Encaminhamento 
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Fonte � - .. ---· -- -- .. ---· ... .,.. .... . - ......... .. ---
' Relator 

conjunto do CAU/BR com o CONFEA e Ministério das Cidades, a
68ª Reunião Ordinária da CPP-CAU/BR, originalmente no dia 29 de
agosto de 2018, fosse antecipada para a véspera do evento,

. possibilitando a resolução de alguma situação que fuja da 
programação original do seminário. Sugeriu também uma visita 
técnica ao Projeto de ATHIS da CODHAB/DF como um dos pontos 

· de pauta da reunião. A CPP-CAU/BR deliberou a solicitação à
presidência do CAU/BR pela antecipação da data da reunião de
comissão e a visita técnica à CODHAB/DF.

Alinhamento para Visita Técnica da CPP-CAU/BR e CPP-CAU/SP ao 
Projeto de ATHIS da CODHAB/DF (Sol Nascente) na oportunidade 
da 68ª Reunião Ordinária da CPP-CAU/BR em 14 de agosto de 2018. 

' CPP-CAU/BR 
J osemée Lima 
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Fonte 
Relator 

Encaminhamento 
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• A coordenadora da CPP-CAU/BR solicitou à assessoria da comissão que
tratasse de todos os pontos necessários para o sucesso da visita ao Projeto
de ATHIS da CODHAB/DF, presidida pelo arquiteto e urbanista Gilson
Paranhos.

' Analise dos pedidos de parceria em Projetos de ATHIS do CAU/TO e 
CAU/MG. 
CPP-CAU/BR 
Eduardo Faj_a_rd_o _____________________ _ 
O conselheiro Eduardo Fajardo informou à CPP-CAU/BR que o 
CAU/MG tinha a intenção de promover um seminário de 

' empreendedorismo em Belo Horizonte, mesmo considerando o pedido 
anterior do CAU/TO, formalizado via ofício. A coordenadora da CPP
CAU/BR, Josemée Lima sugeriu que o pedido do CAU/MG ficasse 
encaminhado para o início do ano de 2019, constando no Pano de Ação da 
comissão para o ano que vem. Concluiu dizendo que a comissão 
deliberaria sobre o evento em Palmas/TO na reunião seguinte da CPP-

. CAU/BR, em 14 de agosto de 2018. 

_ l� 
JOSEMEE GOMES DE LIMA 

Coordenadora 
EMERSON FRAGA 

EDUARD�SOARES 
Membro 

GUIVALDO D' ALEXANDRIA BAPTIST A 
Membro 
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