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SÚMULA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPP-CAU/BR 

DATA 1 º de outubro de 2018 1 HORÁRIO i 09 h às 18 h 
.,._. ___ .,..,., , .. 

LOCAL Palmas - TO 
··-·--········-

e 

Josemee Gomes de Lirna (AL) Coordenadora 

PAR TI CIP ANTES Emerson Fraga (MA) Coordenador-adjunto 
i Eduardo Fajardo (MG) Membro 
i Guivaldo D' Alexandria Baptista (BA) Membro 

Ricardo Martins da Fonseca (SC) Membro 
ASSESSORIA i Jorge Antonio Moura 

Leitura e aprovação da Súmula da reunião 68ª Reunião Ordinária da CPP-CAU/BR 

Encaminhamento 
A sumula da 68ª Reunião foi aprovada por unanimidade dos conselheiros 

• da comissão.

Comunicações 
;.--· ···--··-··"-•--.-,.,,, _____ ,.�--•·•-.--�----�-----�---��------------
__ :Responsável 

Comunicado 

.1 

: J osemée Lima 

, A conselheira Josemée Lima agradeceu a presença de Silenio Martins 
Camargo, Presidente do CAU/TO; Gilmar Scaravonatti, Gerente Técnico 

; do CAU/TO; Luís Hildebrando e Lúcio Milhomem, conselheiros do 
CAU/TO, André Blanco, Coordenador da CPP-CAU/SP; e Luiz Antonio 

. de Paula Nunes, Membro da CPP-CAU/SP, naquela reunião. 

ORDEM DO DIA 

; Discussão sobre o Projeto de ATHIS 2018 do CAU/BR 
• (2% das Diretrizes Orçamentárias).

Fonte . CPP- CAU/BR *--------- � ·.•-· -------,.,·----+·------ --- - - ---------------- --
; Relator : Josemée Lima. 

Encaminhamento 

A conselheira Josemée Lima apresentou uma proposta de A THIS para o 
: ano de 2018 utilizando os 2% da diretriz orçamentária do CAU/BR. Os 

projetos consistem em: 
a. Apoiar o V Seminário de Assistência Técnica em Habitação de

Interesse Social, que será realizado em Florianópolis/SC, nos dias
05, 06 e 07 de novembro de 2018, convocando 01 (um)
palestrante internacional e 01 (um) palestrante nacional, para
tratar de A THIS e tendo a participação do senhor presidente do
CAU/BR no referido seminário;

b. Apoiar, juntamente com o CAU/SP, o projeto do Observatório
Virtual de Ações, Projetos e Experiências em A THIS do Brasil,
onde estarão reunidos todos os materiais para consulta e
viabilidade técnica em projetos de Assistência Técnica em

.Habitação de Interesse Social; e
c. Apoiar, juntamente com o CAU/SP, o Seminário de Apresentação

das Ações em ATHIS de todos os CAU/UF desenvolvidos em
2018, que se realizará nos dias 06,07 e 08 de dezembro de 2018,
inclusive com a produção de materiais para exposições itinerantes;
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1 Discussão sobre o formato da Publicação de ATHIS 2018 
: (final do ano). 

-�----� 

· Fonte CPP- CAU/BR 
=--------�--i--- - - - - ------------- - - - - - - -- --

R ela to r. _______ _,_I _E _d _u_a_r d_o_F�a J.,__· a _r _d o _ ______ _ _______ _ ___ _� 

Encaminhamento 

· A conselheira J osemée Lima ratificou a ideia de solicitar a presidência
do CAU/BR em discutir com a Assessoria de Comunicação do CAU/BR,
a publicação de um material impresso das ações realizadas pela
Comissão de Política Profissional, consequentemente com o CAU/BR,
nos últimos anos, com o formato da publicação feita pela CPUA
CAU/BR no ano de 2017.

• 3 Apresentação das ações de ATHIS do CAU/TO .
. Fonte CPP- CAU/BR
Relator Guivaldo D' Alexandria Baptista

---------"-- - - - - - ---�-------------------

Encaminhamento 

1 Fonte 
• Relator

----

Encaminhamento 

5 

O conselheiro Luís Hildebrando, do CAU/TO, apresentou um trabalho 
técnico e urbanístico que mapeia a evolução urbana, por meio da 
construção espontânea, na cidade de Palmas. Disse que o CAU/TO tem 
uma grande preocupação quanto aquela evolução desordenada, pois traria 
no futuro muitos problemas sociais e urbanísticos, mesmo sendo Palmas a 
capital mais nova do país. O presidente Silênio Martins Camargo 
informou que o CAU/TO tem promovido várias oportunidades para 
divulgar a Lei-11.888/2008, que regulamenta a Assistência Técnica em 
Habitação de Interesse Social. Concluiu dizendo que a regularização 
fundiária, no Estado do Tocantins, era de grande importância para o 
desenvolvimento harmônico e sustentável do estado. 

1 Apreciação das solicitações do CAU/TO no que tange os Projetos de 
: Políticas Profissionais do CAU/BR. 

CPP- CAU/BR 
Emerson Fraga 

'------ - - - - - - - - ----- - - - - - --

º conselheiro Emerson Fraga disse ao presidente do CAU/TO, Selênio 
1 Camargo, que a CPP-CAU/BR estava muito lisonjeada pelo convite feito 
: por aquele CAU/UF para que fossem parceiros no VII Seminário de 
i Empreendedorismo em Arquitetura e Urbanismo, inclusive 
, disponibilizando aquele espaço no CAU/TO para a realização daquela 
! reunião ordinária da CPP-CAU/BR. Comunicou que a comissão sabia das
· atividades em ATHIS que aquele CAU/UF desenvolvia, ressaltando a

importância da Arquitetura e Urbanismo para a sociedade. O presidente
Silênio Camargo agradeceu o aceite do convite feito pelo CAU/TO para a
realização daqueles eventos na cidade de Palmas, comprometendo-se a
manter aquela aproximação com o CAU/BR para novas realizações.

Providências finais para o V Seminário em Assistência Técnica em
Habitação de Interesse Social que será realizado em Florianópolis

,___ ________ �c_o_m_a parceria do CAU/SC nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 2018.
·-····'. '

,
\
'..,;.

·:. c�p·�cAU/BRI_ Fon_t_e __ _ 
, Relator 

1 Encaminhamento 

1 Ricardo Fonseca

O conselheiro Ricardo Fonseca informou que todas as providências para o 
V Seminário de ATHIS em Florianópolis/SC já estav-am tomadas, 
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inclusive a proposta de formatação do evento foi discutida e composta de 
modo colaborativo entre a presidente do CAU/SC, Daniela Sarmento, e os 
conselheiros da CA THIS durante a reunião ordinária de agosto da 
comissão. Inicialmente previsto para dois dias na primeira quinzena de 
novembro de 2018, em conversa com a CPP-CAU/BR, o grupo julgou 
válido estender o evento por mais um terceiro dia, em consideração à 
importância do conteúdo a ser apresentado e debatido. Disse que a 
proposta de evento inclui a apresentação do Plano Estratégico de 
Implementação do CAÚ/SC, uma palestra da experiência do grupo Habitat 
for Humanity (https://www.habitat.org/lac-es) dia 05/11, quatro mesas de 

! debate relacionadas aos objetivos estratégicos do PEI-ATHIS no dia
06/11) e, por fim, oficinas também relacionadas ao PEI-ATHIS, dia 07 /11.
Concluiu considerando que a experiência do planejamento estratégico, de
construção coletiva a partir de oficinas com a comunidade catarinense, o
evento buscaria enriquecer ainda mais o tema a partir de novas oficinas,
<lgora com experiências de diferentes atores a nível nacional.

: 6 ] Visita Técnica da CPP-CAU/BR e CAU/TO em Projeto de ATHIS na
=��·. ...... ...... . . ..... J cidade de Pa_lm_a_s. ____ _ _____ _____ _ _____ 

! Fonte 
l Relator

' Encaminhamento

' CPP-CAU/BR 
J osemée Lima

; O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins (CAU/TO) recebeu 
a 69ª Reunião da Comissão de Política Profissional do Conselho de 

. Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CPP-CAU/BR). A reunião teve como 
: um dos pontos da pauta a apresentação das ações de Assistência Técnica 
! de Habitação de Interesse Social (ATHIS) do CAU/TO. Após a reunião, ·

os membros da comissão, juntamente com os conselheiros do CAU/TO,
fizeram visitas em áreas de Palmas para entenderem um pouco mais sobre
o processo de ocupação desses espaços, identificando em quais áreas
pode-se atuar com a ATHIS. Uma das regiões visitadas foi a do setor
Taquari, localizado na região sul da cidade, que conta hoje com cerca de ··
3.500 famílias, algumas em situação de vulnerabilidade social. A
coordenadora da CPP-CAU/BR, Josemée Lima, disse que a finalidade
daquela visita técnica era de conhecer as características da ATHIS naquela
região e ratificar a necessidade do arquiteto e urbanista para a sociedade
brasileira.

1 rv" JOSEMÉE \gOMES DE LIMA
Coordenadora 

TO FRAGA
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GUIV ALDO D' ALEXANDRIA BAPTIST A
Membro 
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RICARDO MARTINS DA FONSECA
Membro 
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