
 

1 
  

PROCESSO 
Protocolo 1180521/2020 do CAU/RS  -  proposta de regulamentação do RRT 

provisório,  adotado pelos CAU/UF durante a inoperância do SICCAU.   

INTERESSADO Presidência do CAU/BR 

ASSUNTO Ordem do dia nº 02 da 100ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR 

DELIBERAÇÃO Nº 062/2020 – CEP-CAU/BR 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/BR, reunida ordinariamente por 

meio de videoconferência, no dia 2 de dezembro de 2020, no uso das competências que lhe conferem 

os artigos 97 e 101 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e 

 

Considerando o recebimento do Protocolo SICCAU nº 1180521/2020, que encaminha a DPO/RS nº 

1218/2020, que institui o RRT Provisório, de caráter emergencial, determinando as regras para sua  

elaboração, validade e formas de controle, e encaminhando à Presidência do CAU/BR para 

conhecimento e solicitação de regramento nacional para atendimento da demanda;  

 

Considerando a necessidade de informações para regularização e disciplinamento do RRT 

provisório, implementado pelos CAU/UF devido à instabilidade de operacionalidade do SICCAU. 

 

DELIBEROU: 

1 - Solicitar à Presidência do CAU/BR o envio de ofício circular aos CAU/UF, questionando sobre 

a implantação de um RRT provisório, sobre o ato normativo do CAU/UF que criou e as regras 

adotadas, bem como o encaminhamento dos dados relativos ao modelo de formulário utilizado e 

o quantitativo de RRTs provisórios emitidos;  

 

2 - Recomendar que seja estabelecido um prazo de até 45 dias, contados do recebimento do ofício 

circular pelos CAU/UF, para o envio das informações solicitadas acima; e 

 

3 - Encaminhar à Secretaria Geral da Mesa para as devidas providências. 

 

Brasília, 2 de dezembro de 2020. 

 

Considerando a autorização do Conselho Diretor, a necessidade de ações cautelosas em defesa da 

saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de 

reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações 

prestadas. 

 

 

DANIELA DEMARTINI 

Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caubr.gov.br/
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100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-CAU/BR 

Videoconferência 

 

 

Folha de Votação 

UF  
 

Função 
Conselheiro(a) 

Votação 

Sim Não Abst Ausên 

RN Coordenadora Patrícia Silva Luz de Macedo    X    

AL Coordenadora-Adjunta Josemée Gomes de Lima X    

AM Membro Werner Deimling Albuquerque    X 

SC Membro Ricardo Martins da Fonseca X    

SE Membro José Queiroz X    

       

Histórico da votação: 

 

100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-CAU/BR 

 

Data: 2/12/2020 

 

Matéria em votação: Protocolo 1180521/2020 do CAU/RS  -  Proposta de regulamentação do RRT provisório,  

adotado pelos CAU/UF durante a inoperância do SICCAU.   

 

Resultado da votação: Sim (4) Não (0) Abstenções (0) Ausências (1) Total (5)  

 

Ocorrências:  

 

Assessoria Técnica: Laís Maia Condução dos trabalhos (coordenadora): Patrícia S. Luz de Macedo 
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