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SÚMULA DA 71ª. REUNIÃO ORDINÁRIA CPP-CAU/BR 

DATA 07 de dezembro de 2018 HORÁRIO j 9h às 18h 
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LOCAL São Paulo/SP 

Josemee Gomes de Lima (AL) Coordenador 

PARTICIPANTES Lourival Coelho Neto (MA) Membro 
Eduardo Fajardo (MG) Membro 

'. Guivaldo D' Alexandria Baptista (BA) Membro 
, Jorge Antonio Moura 

___ _1-�_ei_�U!",?_�-�P.rOyllção da Súmula da reunião 70ª Reunião Ordinária da CPP-C U/BR 

Encaminhamento A sumula da 70ª Reunião foi aprovada por unanimidade dos c nselheiros 
1 da comissão. 

Comunicações ----·--·---. ---- ·----- -· ..... ----------��------------tl------
Josemée Lima agradeceu a receptividade do CAU/SP e, partia larmente, a Responsável 
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Fonte 

Discussão sobre os Projetos de ATHIS 2018 e 2019 do CA /BR e 
CAU/SP 2% das Diretrizes Or amentárias. 
CPP-CAU/BR ......... ___ ·--.. -·-·• - ·-,-------------------------tl--------

--��ª-�_r: __ _________ ..... :�E_du_a_r _d _o _F�aJ.·_ar_do ________________ -tt-------

Encaminhamento 

0 conselheiro Eduardo Fajardo comentou os projetos desenvo

l 

vidos pelos 
CAU/UF e CAU/BR em 2018, citando a planilha apresentada a 70ª. 
Reunião Ordinária da CPP-CAU/BR em Florianópolis, onde � dos os 
CAU/UF têm um bom portfólio de projetos no tema. A conseJ eira 
Josemée Lima ratificou sua proposta de projeto para o ano deJ 019, onde 
cada CAU/UF levantaria os "espaços vazios" dos centros urb nos de suas 

• cidades, com a finalidade de tentar comprovar uma significan1e redução
da quantidade de habitações a serem construídas. Disse que, s1 

aproveitássemos as construções já existentes, teríamos um me or custo de 
inserção das famílias de baixa renda no contexto urbano. Info mou que o 

· IPEA estava envolvido nessa pesquisa, auxiliando no process técnico da
pesquisa. Concluiu dizendo que, após todos os CAU/UF tives1 em 
apresentado seus resultados, o produto de todo Brasil seria en 1, aminhado

__________ para o Congresso Mundial de Ar uitetura e Urbanismo - urAI 2020-Rio. 

2 . ·-·-·-· _ _______ _ _ _ Apresentação das ações de ATHIS dos CAU/UF nos últim anos. 
Fonte . CPP-CAU/BR ... - ·--- ---- ... ------ - - . -------------------------------
Relator Guivaldo D' Alexandria Baptista ------- ------+· __________ ...._ ____________ -+f--------

, Encaminhamento 

0 conselheiro Guivaldo D' Alexandria informou que, baseado , o objetivo de 
incentivar as práticas para Assistência Técnica em Habitações e Interesse 
Social (A THIS), levando a missão "Promover e levar a Arquit tura e 
Urbanismo para todos", em 2017 o Conselho de Arquitetura el rbanismo do 
Brasil (CAU/BR) definiu que todos os CAU/UF destinassem, o mínimo, 

, 2% de seu orçamento ara a oiar ações de ATHIS. Em atençã1 às diretrizes 
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do CAU/BR, todos os CAU/UF desenvolveram, ainda em 2017, ações, nas 
mais diversas formas, desenvolvendo a política de assistência técnica 
pública e gratuita, conforme a lei 11.888/2008. Em 2018, dando 
continuidade aos projetos de 2017, os CAU/UF desenvolvem ações em 
ATHIS segundo os grupos: 

a. Diagnóstico: Ações que identificam o quadro das necessidades em
Habitação de Interesse Social;

b. Informação: Ações que alinham um conhecimento razoável sobre
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social;

c. Capacitação: Ações de formação de profissionais no tema de
Habitação de Interesse Social;

d. Projetos de Reforma: Ações que interferem em mudanças físicas em
elementos de Habitações de Interesse Social;

e. Projetos Administrativos: Ações que determinam ordenamentos,
metodologias, orientações e procedimentos em Habitação de
Interesse Social; 

f. Projetos de Regularização Fundiária: Ações que viabilizam a
Regularização Fundiária em Habitação de Interesse Social.

Concluiu mostrando o quadro abaixo: 
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. Apresentação dos Projetos Conjuntos CPP-CAU/BR e C , P-CAU/SP
CPP-CAU/BR e CPP-CAU/SP 
Cons. André Blanco-CPP-CAU/SP 

--·· --- '' ·-··- ----. --· - ---c---------------------------+f----------O conselheiro André Bianca, coordenador da CDP-CAU/SP,J apresentou a 

Encaminhamento

4 

Fonte 
Relator

Encaminhamento

5 

Fonte ·- �-�-----' Relator

proposta de um projeto conjunto com a CPP-CAU/BR de un� icar os "nexos e 
fluxos" dentro de uma plataforma de interação entre o Siste a CAU e a 
sociedade. Disse que aquele projeto iria disponibilizar todo a material 
produzido pelos atores envolvidos, criando correlações entrei odos os atores e 
todo o material produzido. Ficou acertado entre as comissõe� que um 
seminário seria proposto em 2019 para o alinhamento das id -ias. A 
coordenadora da CPP-CAU/BR, Josemée Lima, acordou qu9 as reuniões de 
alinhamento para a construção da proposta acima citada seri iniciadas emmarço de 2019, constando no Plano de Ação da CPP-CAU/B do ano que 
vem. 
Discussão sobre a Publicação de ATHIS da Revista MO
de 2019. 
CPP-CAU/BR 
Josemée Lima 

· A conselheira Josemée Lima informou que, após resposta da Comissão
, de Comunicação do CAU/SP, não seria possível, ainda no a de 2018, 

haver a publicação dos projetos de ATHIS desenvolvidos pe Brasil 
com apoio do CAU/BR e CAU/SP. Disse que aquele projeto seria 
desenvolvido no ano de 2019. Concluiu dizendo que a asses ria de 
comunicação do CAU/BR estava em negociações com a Re� sta Projeto 
para publicar uma síntese da Assistência Técnica em Habita ,ão de 
Interesse Social pelo Brasil. 1 
Visita Técnica da CPP-CAU/BR e CPP-CAU/SP em Pro) to de
ATHIS na cidade de São Paulo/SP (Proj�e_to_ T_E _T_O�. _ ____,. ______ _ CPP-CAU/BR 
Cons. Lourival Celho Neto 

� - - ·-· . .. , ___ ,. _, ___ . , ,  --·---...... ,_ -'------ --------------------------

Encaminhamento

º conselheiro Lourival Coelho Filho relatou a visita feita pe a CPP-
CAU/BR na cidade de Osasco, local onde a ONG Internacio al TETO 
atende, com habitações emergenciais, famílias de baixa rend1 . Informou 
que as famílias que são atendidas pela ONG precisavam se e, quadrar em 
alguns critérios, como: estarem envolvidos no projeto social aquele 
assentamento; que seus membros tivessem um comportame� o social e 
ético adequado; os locais das habitações estivessem em proc1 sso de 
regularização na prefeitura e outros. Concluiu lamentando as condições de 
vida que os moradores daquele assentamento viviam. A conJelheira 
Josemée Lima informou aos organizadores da ONG TETO I e a CPP
CAU/BR tentaria algumas articulações para viabilizar algurri ajuda para 
a oiar tal iniciativa. J 

\-v\.,: 
JOSEMÉE GOMES DE LIMACoordenadora 

LOURIVAL COELHO , ETOMembro 
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O D' ALEXANDRIA BAPTISTA 

Membro 

EDUARDO�SOARES�o 
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