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RELATÓRIO DE REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO1 
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1 CONFORME ART. 30, INCISO III, DA LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO);  
E ART. 4º, INCISO IV, DA PORTARIA NORMATIVA CAU/BR Nº 44/2016. AUTORIDADE DE 
MONITORAMENTO RESPONSÁVEL: ANDREI CANDIOTA DA SILVA, GERENTE-GERAL. 
2 O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (SIC) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR) COMEÇOU A OPERAR EM 10 DE MARÇO DE 2016. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

 

a) REQUERIMENTOS 

1) Quantidade de requerimentos de informação: 15 

2) Quantidade de recursos: 1 

3) Total de demandas ao Serviço de Informações ao Cidadão: 16 

 

b) RESPOSTAS 

1) Requerimentos respondidos: 15 

2) Requerimentos negados ou não respondidos: 0 

3) Recursos respondidos: 1 

4) Recursos negados ou não respondidos: 0 

5) Percentual de demandas com recurso: 6,25% 

 

c) DEMANDANTES 

1) Quantidade de demandantes: 10 

2) Média de demandas por demandante: 1,6 

3) Gênero dos demandantes: 40% masculino; 60% feminino 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 01/2018 

Protocolo e-SIC: 1/2018 

Solicitante: Heloisa Loureiro Escudeiro 

Data da Solicitação: 01/02/2018 

Data da Resposta: 19/02/2018 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Boa tarde! Estou trabalhando com a equipe da curadoria do Pavilhão Brasileiro da Bienal de 

Veneza de 2018 e estamos analisando alguns dados sobre os profissionais de arquitetura no 
Brasil. Tivemos acesso a algumas informações do IGEO e do Censo do CAU, mas estamos 
com algumas dúvidas. É possível ter acesso aos seguintes dados do dicionário (1) Quantidade 

de IES, por município (linha 293 do dicionário); (2) O país e cidade de origem dos arquitetos e 
urbanistas (linhas 157 e 158, respectivamente); (3) Cidade do profissional (linha 120); Obrigada! 
Heloisa” 

 

Resposta: 

Prezada heloisa, bom dia! Em atenção e retorno a sua mensagem, seguem respostas aos 

questionamentos: (P)É possível ter acesso aos seguintes dados do dicionário: (1) Quantidade 
de IES, por município (linha 293 do dicionário): (R) Sim, essa informação se encontra disponível 
em uma das camadas já previamente informadas e disponível para download no acesso público 

do IGEO (CAU/BR>Dados e Quantitativos>Municípios>Dados Municipais - Geral), conforme a 
figura em anexo (quantidade_ies_por_municipio.jpg). (P) É possível ter acesso aos seguintes 
dados do dicionário: O país e cidade de origem dos arquitetos e urbanistas (linhas 157 e 158, 

respectivamente): (R) Como já informado previamente, os dados "desagregados" relativos as 
informações pessoais não são disponibilizados sem o prévio consentimento da presidência do 
CAU/BR. Sendo necessário o envio de um ofício para o gabinete da presidência formalizando 

a solicitação dessas informações. (P) É possível ter acesso aos seguintes dados do dicionário: 
Cidade do profissional (linha 120): (R) Como já informado previamente, os dados 
"desagregados" relativos as informações pessoais não são disponibilizados sem o prévio 

consentimento da presidência do CAU/BR. Sendo necessário o envio de um ofício para o 
gabinete da presidência formalizando a solicitação dessas informações. Sendo o que se 
apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos 

eventualmente necessários, apresentando nossas cordiais saudações. Atenciosamente, 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 02/2018 

Protocolo e-SIC: 2/2018 

Solicitante: Kaiodê Biague  

Data da Solicitação: 06/05/2018 

Data da Resposta: 22/05/2018 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Olá, Solicito acesso ao número de arquitetos/as por município, gênero, etnia e, se possível, o 

perfil do estabelecimento (setor público, setor privado, terceiro setor). Tais dados serão 
estratégicos para o desenvolvimento de pesquisa técnica sobre o perfil profissional de 
arquitetos/as e engenheiros/as no Brasil. Desde já, agradeço pela colaboração. Att, Kaiodê 

Biague” 

 

Resposta:= 

Prezado Kaiodê Biague, bom dia! Em atenção e retorno à sua mensagem, informamos que os 
dados solicitados podem ser acessadas por meio das seguintes visões disponíveis no ambiente 
público do IGEO: Painel de Indicadores Público: 

https://igeo.caubr.gov.br/shared/5af30a401444331bb009361a Censo Arquitetos 2012: 
https://igeo.caubr.gov.br/shared/57d71b03a0fc668c0af618c3 Pesquisa CAU/BR DataFolha 
2015: https://igeo.caubr.gov.br/shared/57d6fae2322b289c0a46232c Nessas visões é possível 

efetuar o download das informações contidas noas mapas e tabelas, bastando para tal utilizar 
a opção de exportação. Para maiores informações acerca da operação e extração de dados do 
sistema, pode ser acessada a ajuda online da plataforma: 

https://igeo.caubr.gov.br/public/help/painel_geo.html Sendo o que se apresenta para o 
momento, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos eventualmente necessários, 
apresentando nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 03/2018 

Protocolo e-SIC: 3/2018 

Solicitante: Gustavo da Silva Afonso 

Data da Solicitação: 28/05/2018 

Data da Resposta: 01/06/2018 

 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

Prezados, sou servidor do CAU/RJ e me chamo Gustavo da Silva Afonso, CPF: 124804617-
00. Gostaria de solicitar acesso ao Termo de Responsabilidade e Sigilo que foi encaminhado 

pelo CAU/RJ para o CAU/BR para solicitar o meu cadastro e senha no SICCAU. Não se trata 
de documento sigiloso uma vez que os dados deste documento se referem a mim. 

 

Resposta: 

Prezado Gustavo da Silva, boa tarde! Em atenção e retorno a sua mensagem, informamos que 
sua mensagem foi encaminhada à área técnica do CAU/BR e recebemos o seguinte retorno: O 

Termo de Responsabilidade e Sigilo do Funcionário em questão não foi enviado ao CAU/BR. 
O mesmo encontra-se protocolado no protocolo do SICCAU 206145/2014 arquivado no setor 
ASTEC - Assessoria de Tecnologia da Informação – RJ do CAU/RJ. Isto posto, orientamos que 

entre em contato com o CAU/RJ para a obtenção de tal documento. Sendo o que se apresenta 
para o momento, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos eventualmente 
necessários, apresentando nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 04/2018  

Protocolo e-SIC: 4/2018 

Solicitante: Kaiodê Biague 

Data da Solicitação: 21/06/2018 

Data da Resposta: 10/07/2018 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Prezadas/os! Agradeço pelo atendimento anterior e em continuidade a mesma demanda, 

agora solicito acesso a planilha (formato aberto)com a relação de empresas listadas pelo canal 
"Ache um arquiteto". (Resultado por nome; Registro CAU; Data início; registro; Data fim registro; 
Situação do registro; Município; UF; CNPJ - caso haja). O objetivo é aprofundar alguns dados 

referentes o perfil das empresas de/com arquitetura. Att,” 

 

Resposta:  

 Prezado Kaiodê, boa tarde! Em atenção e retorno à sua mensagem, informamos que 
encaminhamos sua mensagem para análise pelo nosso setor jurídico, que nos retornou com o 
seguinte texto: "As informações pretendidas pelo requerente não estão sujeitas a 

compartilhamento obrigatório. Tratam-se de informações produzidas ou coletadas pelo 
CAU/BR e que se destinam a uso nas suas atividades de orientação, disciplina e fiscalização 
da profissão, além daquelas outras previstas no § 1° do art. 24 da Lei n° 12.378, de 2010. Isto 

posto, opino, neste momento, pelo indeferimento do pedido." Sendo o que se apresenta para o 
momento, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos eventualmente necessários 
através de nossa Central de Atendimento, apresentando nossas cordiais saudações. 0800-883-

0113 (ligações realizadas a partir de telefones fixos) ou 4007-2613. E-
mail:atendimento@caubr.gov.br Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 05/2018 

Protocolo e-SIC: 5/2018 

Solicitante: Kaiodê Biague 

Data da Solicitação: 21/06/2018 

Data da Resposta: 28/06/2018 

Recorreu: NÂO 

 

Solicitação: 

“Prezadas/os! Em continuidade a solicitação 02/2018, o CAU/BR possui dados sobre o 

faturamento e número de funcionários por empresas de/com arquitetura e urbanismo? O 
CAU/BR possui dados sobre quais níveis hierárquicos (diretor, gerente, coordenador, etc...) dos 
arquitetos nestas empresas? Caso ainda não exista, aproveito para registrar a seguinte 

sugestão: que os futuros anuários meçam os níveis hierárquicos dos profissionais/ perfil 
profissional da diretoria, porte das empresas/ número de funcionários, faixa de faturamento 
anual, massa salarial, média salarial, quantidade de m² projetados, quantidade de m² 

construídos, horas técnicas empenhadas, número de empregos diretos e indiretos gerados, 
número de clientes atendidos, sistema construtivo adotado, índice de satisfação/confiança 
anual (outra proposta), entre outros indicadores que contribuam para que haja mais arquitetos 

(intra)empreendedores. Att,” 

 

Resposta: 

Prezado Kaiodê, Em atenção e retorno à sua solicitação, informamos que o CAU não dispõe 
das informações solicitadas, uma vez que não são informações que os arquitetos são obrigados 
a registrar em seus RRTs ou que as empresas sejam obrigadas a fornecer em seus dados de 

registro. Quanto a "quantidade de m2 projetados/construídos" essa é uma informação de 
acervo técnico que tem cunho personalíssimo, ou seja, não é inerente às empresas e sim aos 
profissionais arquitetos e urbanistas, então também não conseguimos fazer essa correlação. 

Agradecemos a sugestão e a repassaremos ao setor responsável. Atenciosamente, Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 06/2018  

Protocolo e-SIC: 6/2018  

Solicitante: Jonatan Delatorre 

Data da Solicitação: 27/06/2018 

Data da Resposta: 28/06/2018 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Considerando o Princípio Constitucional da Publicidade; Considerando a Lei Federal 

12.527/2011, art. 7º, inciso III; Considerando as Portarias Normativas nº. 44/2016 e nº. 45/2016 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR; Considerando que até o presente 
momento, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) não tem informações 

classificadas ou desclassificadas nos graus de sigilo “secreta”, “ultrassecreta” e “reservada”, 
definidos no art. 24 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Venho por meio deste, 
solicitar as seguintes informações: 1 – O profissional Thiago Bernal Penteado Dias registrado 

no CAU/SC sob o nº. A76311-0 possuía registro ativo nesse Conselho na data de 22/08/2012? 
Se de fato possuía, solicito documento probatório. 2 – O profissional Thiago Bernal Penteado 
Dias registrado no CAU/SC sob o nº. A76311-0 possuía vínculo profissional tendo como 

contratante o Município de Bombinhas-SC, CNPJ sob o nº. 95.815.379/0001-02, durante os 
anos de 2012, 2013 ou 2014? Se de fato possuía, solicito documento probatório. 3 – Em que 
data o Município de Bombinhas-SC, CNPJ sob o nº. 95.815.379/0001-02, registrou-se junto a 

esse Conselho? Solicito documento probatório. Por hora, era o que havia a solicitar.” 

 

Resposta: 

Prezado Jonatan, em atenção e retorno à sua mensagem, seguem respostas: 1 – Sim, o 
profissional Thiago Bernal Penteado Dias possui registro ativo desde 21/11/2002, sem 

nenhuma interrupção. A comprovação pode ser feita por meio de consulta ao sistema "Ache 
um Arquiteto" (https://acheumarquiteto.caubr.gov.br/) que é o meio que o CAU disponibiliza à 
sociedade para confirmar esse tipo de informação sobre os profissionais. 2 - Não possuímos 

essa informação. 3 - Não consta no CAU nenhum registro de pessoa jurídica para o CNPJ 
informado. Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 07/2018  

Protocolo e-SIC: 7/2018  

Solicitante: Jonatan Delatorre 

Data da Solicitação: 28/06/2018 

Data da Resposta: 18/07/2018 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Considerando o Princípio Constitucional da Publicidade; Considerando a Lei Federal 

12.527/2011, art. 7º, inciso III; Considerando as Portarias Normativas nº. 44/2016 e nº. 45/2016 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR; Considerando que até o presente 
momento, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) não tem informações 

classificadas ou desclassificadas nos graus de sigilo “secreta”, “ultrassecreta” e “reservada”, 
definidos no art. 24 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Venho por meio deste, 
solicitar as seguintes informações: 1 - O profissional Thiago Bernal Penteado Dias – CAU/SC 

A76311-0 possui Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) sobre qualquer atividade 
técnica vinculado a equipamento público ou serviço público do Município de Bombinhas-SC? 
Se de fato possui, solicita-se documento probatório por meio digital (espelho do RRT em 

arquivo digital). 2 - Lista de endereços onde o profissional Thiago Bernal Penteado Dias – 
CAU/SC A76311-0 possui Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de qualquer atividade 
técnica no Município de Bombinhas-SC. Atenciosamente, Jonatan Delatorre” 

 

Resposta: 

Prezado Jonatan Delatorre, boa tarde! Em atenção e retorno a sua mensagem, informamos 
que sua demanda foi encaminhada ao CAU/SC para apreciação. Recebemos o seguinte 
retorno: Prezados, Não encontramos nenhuma atividade técnica referente a equipamento 

público ou serviço público que o profissional Thiago Bernal Penteado Dias tenha cadastrado no 
município de Bombinhas. Ressaltamos, no entanto, que o profissional possui um RRT tendo a 
Prefeitura Municipal de Bombinhas como contratante, e este é um RRT de desempenho de 

cargo ou função técnica, que segue em anexo. Com o CPF do profissional tarjado. Em relação 
às outras atividades realizadas no município de Bombinhas, o profissional possui 202 RRTs 
cadastrados e os endereços de todas as atividades seguem na planilha em anexo a este e-

mail. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para outros 
esclarecimentos eventualmente necessários, apresentando nossas cordiais saudações. 
Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 08/2018  

Protocolo e-SIC: 8/2018  

Solicitante: LOPEZ MARINHO ENGENHARIA 

Data da Solicitação: 16/07/2018 

Data da Resposta: 08/08/2018 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Boa tarde, Somos da Lopez Marinho Engenharia Ltda, estamos realizando o registro do 

memorial de incorporação de um empreendimento. Porém, o processo caiu na seguinte 
exigência: Área registrada na "ART" apresentada é diferente da área descrita na licença da 
obra. Como hoje os registros dos serviços referentes aos arquitetos são realizados através do 

CAU e como existe uma Modificação de Projeto Legal Aprovada com acréscimo de área, 
estamos imaginando que já exista RRT. Por isso, por não ter disponível consulta pública as 
RRT's, gostaríamos de saber se de fato existe RRT, com os dados a seguir: Profissional: Luiz 

Othon Agnese Bezerra de Mello Empresa: L'Arq Arquitetura e Planejamento LTDA Contratante: 
RF Empreendimentos Imobiliários 2010 LTDA Endereço: -------------------------------------------------
------------- Endereço do Contrato: ---------------------------------------------------------------------------

Serviço: Modificação de projeto legal aprovado com acréscimo de área construída para 
construção de edificação multifamiliar com 4 pavimentos, sito à Rua Pereira da Silva, 493 e 
505, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ. Caso exista, solicitamos a gentileza do envio de cópia para 

que possamos anexar ao processo, cumprir com o solicitado e realizar o registro do memorial 
de incorporação. Desde já agradecemos e aguardamos retorno. Atenciosamente, Rosangela 
Pinsard Henriques” 

Obs: Algumas informações da mensagem foram tarjadas por conterem dados privados. 

 

Resposta: 

Prezada Rosangela, boa tarde! Em atenção e retorno a sua mensagem, informamos que a lei 

de Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e 

Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências, 

em seu artigo 24, cita: Art. 24. Ficam criados o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

- CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs, 

como autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público, com autonomia 

administrativa e financeira e estrutura federativa. Dessa forma, orientamos que o pedido da 

senhora seja direcionado ao CAU/RJ através do E-sic próprio do Conselho Estadual: 

http://transparencia.caurj.gov.br/. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à 

disposição para outros esclarecimentos eventualmente necessários, apresentando nossas 

cordiais saudações. Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 09/2018  

Protocolo e-SIC: 9/2018  

Solicitante: Jonatan Delatorre 

Data da Solicitação: 18/07/2018 

Data da Resposta: 19/07/2018 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

Considerando o Princípio Constitucional da Publicidade; Considerando a Lei Federal 

12.527/2011, art. 7º, inciso III; Considerando as Portarias Normativas nº. 44/2016 e nº. 45/2016 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR; Considerando que até o presente 
momento, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) não tem informações 

classificadas ou desclassificadas nos graus de sigilo “secreta”, “ultrassecreta” e “reservada”, 
definidos no art. 24 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Venho por meio deste, 
solicitar as seguintes informações: 1 - Cópia em formato digital (arquivo .pdf ou similar) da 

Portaria nº. 10.505/2013 que confirma o vínculo contratual entre o profissional Thiago Bernal 
Penteado Dias e o Município de Bombinhas-SC, à qual, foi anexada ao RRT nº. 1428722 para 
fins de comprovação e anuência de registro pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Estado de Santa Catarina - CAU/SC. Atenciosamente, Jonatan Delatorre. 

 

Resposta: 

Prezado Jonatan Delatorre, boa tarde! Em atenção e retorno a sua mensagem, anunciamos 

que as informações pretendidas pelo senhor não estão sujeitas a compartilhamento obrigatório. 

Tratam-se de informações não produzidas, mas coletadas pelo CAU/BR e que se destinam a 

uso nas suas atividades de orientação, disciplina e fiscalização da profissão, além daquelas 

outras previstas no § 1° do art. 24 da Lei n° 12.378, de 2010. Dito isso, indeferimos seu pedido. 

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para outros 

esclarecimentos eventualmente necessários, apresentando nossas cordiais saudações. 

Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 10/2018  

Protocolo e-SIC: 10/2018  

Solicitante: Jonatan Delatorre 

Data da Solicitação: 19/07/2018 

Data da Resposta: 07/08/2018 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

Considerando o Princípio Constitucional da Publicidade; Considerando a Lei Federal 

12.527/2011, art. 7º, inciso III; Considerando as Portarias Normativas nº. 44/2016 e nº. 45/2016 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR; Considerando que até o presente 
momento, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) não tem informações 

classificadas ou desclassificadas nos graus de sigilo “secreta”, “ultrassecreta” e “reservada”, 
definidos no art. 24 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Venho por meio deste 
solicitar a seguinte informação: 1 - Nome do servidor(a) e nº. da sua matrícula no quadro 

funcional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina - CAU/SC que 
deferiu/aprovou o vínculo contratual entre o profissional Thiago Bernal Penteado Dias e o 
Município de Bombinhas-SC, através do deferimento/aprovação do RRT nº. 1428722, o qual, 

possui como comprovante de vínculo contratual a Portaria Municipal nº. 10.505/2013. 
Atenciosamente, Jonatan Delatorre. 

Resposta: 

Prezado Jonatan Delatorre, boa tarde! Em atenção e retorno à sua mensagem, informamos 

que o Registro de Responsabilidade Técnica é o documento comprobatório de um ato 

declaratório do profissional Arquiteto e Urbanista. O RRT em questão não é passível de análise. 

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para outros 

esclarecimentos eventualmente necessários, apresentando nossas cordiais saudações. 

Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 11/2018  

Protocolo e-SIC: 11/2018  

Solicitante: Pedro Lucio Campos Martins da Silva 

Data da Solicitação: 27/07/2018 

Data da Resposta: 27/07/2018 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

O CAU/MT, adquiriu todo um pavimento do edifício Xingu localizado nesta mesma capital 

(Cuiabá) e atualmente o mesmo passa por processo de reforma, venho solicitar acesso a carta 
convite e demais documentos ( edital de abertura, termo de referencia, impugnações, atas 
etc)da aquisição do imóvel, da contratação dos projetos para a reforma e aproveito o ensejo 

para solicitar também os mesmos documentos da licitação da obra. att. Pedro Lucio Campos 
Martins da Silva Arquiteto e Urbanista CAU:A1437801 

 

Resposta: 

Prezado Pedro Lucio, boa tarde! Em atenção e retorno à sua mensagem, informamos que a Lei 

de criação do CAU cita em seu art. 24: Art. 24. Ficam criados o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 

Distrito Federal - CAUs, como autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público, 

com autonomia administrativa e financeira e estrutura federativa, cujas atividades serão 

custeadas exclusivamente pelas próprias rendas. Desta forma, orientamos que o senhor 

acesse o link do e-SIC do Conselho Estadual - CAU/MT para realizar sua solicitação: 

http://transparencia.caumt.gov.br/?page_id=523 Sendo o que se apresenta para o momento, 

colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos eventualmente necessários, 

apresentando nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 12/2018  

Protocolo e-SIC: 12/2018  

Solicitante: Jovana Andrade Leal Moreira 

Data da Solicitação: 05/09/2018 

Data da Resposta: 05/10/2018 (Prorrogado em: 26/09/2018) 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

Prezados, Tendo em vista a Resolução n° 51, de 12 de julho de 2013 e as diversas ações 
judiciais impostas pelo CREA a respeito, gostaria de saber o que ficou decidido? Projetos 

Arquitetônicos são de exclusividade dos Arquitetos mesmo? E sobre essa "Comissão 
Temporária de Harmonização do Exercício Profissional"?Chegaram a alguma conclusão? Sou 
servidora pública de uma órgão federal que utiliza seus engenheiros civis para tudo, inclusive 

elaboração de projetos arquitetônicos, pois alegam que essa questão das atribuições ainda não 
foi resolvida. O que fazer nesses casos? 

 

Resposta: 

Prezada Jovana Andrade leal Moreira, boa tarde! Em atenção e retorno a sua mensagem, 

orientamos que consulte a nossa matéria, publicada no dia de hoje, 05 de outubro de 2018, no 

site do CAU/BR. Segue o link: http://www.caubr.gov.br/resolucao-no-51-projetos-da-justica-

federal-so-podem-ser-assinados-por-arquitetos/ Agradecemos pela sua manifestação. Sendo o 

que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos 

eventualmente necessários, apresentando nossas cordiais saudações. Atenciosamente, 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 13/2018  

Protocolo e-SIC: 13/2018  

Solicitante: Thaís Santana Saldanha 

Data da Solicitação: 07/10/2018 

Data da Resposta: 08/10/2018 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

BOA NOITE, Solicitei meu registro profissional a mais ou menos um mês e ainda não obtive 
resposta se meu registro deu certo. Enviei todos os dados, mas até agora nada. Att, Thaís 

Santana Saldanha 

 

Resposta: 

Prezada Thaís, bom dia! Em atenção e retorno à sua mensagem, informamos que o 

procedimento de registro profissional do Arquiteto e Urbanista é atribuição do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Estado. Determinado pela Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, 

que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 

Distrito Federal - CAUs, que em seu art. 34, cita: "Art. 34. Compete aos CAUs: V - realizar as 

inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e pessoas jurídicas 

habilitadas, na forma desta Lei, para exercerem atividades de arquitetura e urbanismo, 

mantendo o cadastro atualizado." Portanto, orientamos entrar em contato com o CAU/MG para 

que possam solucionar o seu problema. Horário: segunda a sexta-feira 08h00 às 12h30 e 13h30 

às 16h30 Contatos: atendimento@caumg.gov.br (31) 3287-1277 / 3243-3871 Sendo o que se 

apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos 

eventualmente necessários, apresentando nossas cordiais saudações. Atenciosamente, 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 14/2018  

Protocolo e-SIC: 14/2018  

Solicitante: Simone Gueresi de Mello 

Data da Solicitação: 08/10/2018 

Data da Resposta: 19/10/2018 

Recorreu: SIM 

 

Solicitação: 

Solicito histórico de registro profissional no DF, incluindo períodos CREA/DF e CAU/DF, de 
SIMONE GUERESI DE MELLO, CPF ------------------ (a requerente). É essencial que estejam 

explícitas, no histórico, as datas de concessão, cancelamento e reativação de cada um dos 
registros, incluindo os motivos de cancelamento. Já realizei contato com setores de 
atendimento do CREA/DF e CAU/DF. Pelo CREA/DF fui informada que os documentos em 

meio físico foram transferidos para o CAU e por essa razão todo o período deveria ser 
informado pelo CAU/DF. A solicitação ao CAU/DF foi feita no dia 09/07/2018, por email, 
conforme orientação por telefone, e até hoje não foi respondida. Att 

Obs: Algumas informações da mensagem foram tarjadas por conterem dados privados. 

 

Resposta: 

Prezada Simone, bom dia! Em atenção e retorno à sua mensagem, informamos que assuntos 

referentes à registro profissional dos Arquitetos e Urbanistas, inclusive dos registros migrados 

do CREA para o CAU, são atividades atribuídas aos CAUs Estaduais. Como determinado pela 

lei de criação do CAU, Lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010, os conselhos estaduais possuem 

autonomia administrativa e financeira, e são responsáveis por todos os registros profissionais 

do Estado. Orientamos que refaça seu pedido, semelhante a este, porém direcionado ao órgão 

CAU/DF. Segue link: http://transparencia.caudf.gov.br/e-sic/ Sendo o que se apresenta para o 

momento, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos eventualmente necessários, 

apresentando nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 14/2018 - RECURSO 

Protocolo e-SIC: 14/2018 - RECURSO 

Solicitante: Simone Gueresi de Mello 

Data da Solicitação: 08/10/2018 

Data da Resposta: 19/10/2018 

Recorreu: NÂO 

 

Recurso: 

“Recomenda o CAU/BR que a solicitação seja feita pelo e-sic do CAU/DF e fornece o link 
http://transparencia.caudf.gov.br/e-sic/. Acessando-se a referida página, percebe-se que são 

estimulados os contatos prévios à solicitações via e-sic. Essas tentativas JÁ FORAM FEITAS, 
por telefone e por correio eletrônico, MAIS DE UMA VEZ. O contato foi feito com o SR. Cristiano, 
indicado na página do CAU/DF como responsável pelo e-sic. Ademais, as tentativas de registro 

de pedido pelo sistema e-sic na página do CAU-DF dão retorno de erro, informando que a 
página está "fora do ar". A solicitação ao CAU/BR foi feita JUSTAMENTE POR NÃO TER 
HAVIDO RETORNO do CAU/DF e pela impossibilidade de registro no e-sic pelo site da 

unidade. Com a recomendação de contatar diretamente o CAU/DF, a entidade me oferece tão 
somente uma opção de "referência circular"” 

 

Resposta do Recurso: 

Prezada Simone Gueresi, boa tarde! Em atenção e retorno à sua mensagem, informamos que 

a manifestação foi encaminhada ao setor competente no CAU/DF, que nos retornou com a 

declaração solicitada. Segue documento anexo a esta mensagem. Sendo o que se apresenta 

para o momento, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos eventualmente 

necessários, apresentando nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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Anexo: 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 15/2018  

Protocolo e-SIC: 15/2018  

Solicitante: GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA 

Data da Solicitação: 26/10/2018 

Data da Resposta: 01/11/2018 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Senhores, boa tarde!! Desculpe o transtorno. Espero que possam me ajudar. Não sei o melhor 
canal a fim de conseguir a documentação que precisamos. Necessitamos e conto com a 

colaboração dos senhores, em nos enviar o COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTOS 
PAGOS E RETENÇÕES PELA FONTE PAGADORA CONSELHO ARQUITETURA 
URBANISMO DO BRASIL CNPJ:14.702.767/0001-77 referente ao ANO CALENDÁRIO 2015, 

com a empresa GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA, CNPJ:00.811.990/0001-48. Cheguei a 
enviar um e-mail para o "atendimento". Não obtive resposta. Agradeço antecipadamente. Ana 
Rosa” 

 

Resposta: 

Prezada Ana, boa tarde! Em atenção e retorno à sua mensagem, encaminhamos o 

Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Importo de Renda na Fonte, ano de 

referência: 2015. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para 

outros esclarecimentos eventualmente necessários, apresentando nossas cordiais saudações. 

Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 


