SERVtCO PUBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetuía e Urbanismo do Brasll
comissão de Ética e Oisciplina

StJMULA DA 15 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CED-CAU/BR

DATA

18 de janeiro de 2019

LOCAL

Brasília -- DF

HORÁRIO:l'

Nikson Dias de Oliveira (RR)
Matozalém Sousa Santana (TO)

PARTICIPA,NTES

l 09h às 12h30

Coordenador

l Coordenador-adjunto

José Gerando da Fonseca Soarem(PI)

Diego Lins Novaes Ferraz (PE)
Carlos Fernando de Souza Leão Andrade (RJ)

Guivaldo D'Alexandria Batista(BA)
ASSESSORIA

Membro
Membro
Membro
Membro

Christiana Pecegueiro Maranhão Santos
Robson Miranda Ribeiro

}çitura e aprovação da Súmula da 78' Reunião
Encaminhamento
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Responsável

Conselheiro Matozalém

Comunica

O conselheirorelatou que a alteraçãono SICCAU que resultouna
exclusão da visualização, pelos fiscais do CAU, das retificações dos RRTs
e identificação de retificações indevidas, limitou as ações de fiscalização
dos agentes.

Comunicouque o CSC propôs uma implementaçãono SICCAU que
Comunicado

destacasseem vermelho as retinicaçõese sugeriu consultar o CAU/RS
antes de aprovação das alterações.

O assunto havia sido deliberadopela CED-CAU/BR, por meio da

Besponsávç!
Comunicado

Deliberação n' 070/2018-CED-CAU/BR, no qual foi solicitado ao CSC
que reabilita, no SICCAU Corporativo,a funcionalidadede consultaaos
históricos e impressão dos RRTs retiHlcados.
Conselheiro Carlos Fernando
O conselheiro informou que soubede um arquiteto e urbanistaque estava
se passandopor conselheiro federal do CAU/BR junto à ABNT e solicitou
gpuraç$gqygnto ao caso

ORDEM DO DIA

l
Fonte
Relator

1loç$glç ?.gradeamento ao conselhçji.g.quiyaldi! Bapt+$!!
CED-CAU/BR
Conselheirosda CED-CAU/BR
Será elaborada moção de agradecimento ao conselheiro Guivaldo Baptista

Encaminhamento

por seu trabalho como coordenadorda CED-CAU/BR no ano de 2018. A
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Fonte
Relator
Encaminhamento

Seminários Regionais da CED-CAU/BR em 2019: alteração da
]jlçlillçraçêo CED n' 063/2018 e demais plQvidências

CED-CAU/BR
Conselheiros da CED-CAU/BR

Z

Diante da solicitação do CAU/RS, a!!g !çleberá o orimeiro Seminário

b'
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Regional da CED-CAU/BR em 20 19, a data do 17' Seminário Regional da

CED-CAU/BR em Porto Alegre/RS foi alterada para os dias 18 e 19 de
março de 2019, alteração aprovada pela Deliberação n' 001/2019 CED-

CAU/BR.
O coordenadorNikson Dias solicitou a divulgação imediata aos CAU/UF
das datas e locais dos eventos da CED CAU/BR.

Temas sugeridospara discussãono seminário do RS: falta ética em
aprovação

de

projetos,

proposta

do

conselheiro

Matozalém:

orientações/instruções,direcionadas aos analistas de aprovação de
proletos;

aperfeiçoamento dos normativos

pertinentes à aprovação de

proletos; não extrapolaçãodos normativos e legislação na exigência de
aprovaçãode projetos; exclusão da subjetividade na análise dos projetos
pelos servidores

públicos

arquitetos.

Sugeriu-se

que o conselheiro

Guivaldo D'Alexandria apresentea temática do direito autoral.
Como a CED-CAU/BR não possui previsão orçamentária para a estrutura
do evento, o CAU/RS se responsabilizará pelo local e contratação de

mediadora das discussões.Quanto aos temas a serem abordados,a
definição será conjunta entre a CED-CAU/BR e a CED-CAU/RS.
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Cadastro de peritos junto ao CAU (subsídio às decisões de processo
ético-disçi pli 11g
!.)lmi nJ!!! d llAe$gluçãQ.

Fonte
Relator
Encaminhamento

CED CAU/BR
Conselheiro Nikson Dias
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Fonte
Relator
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Distribuição de processos ético-disciplinares
recurso
CED-CAU/BR

para análise em grau de

Conselheiros da CED CAU/BR e assessoria
Dois

processos

foram

distribuídos

para

análise

de recurso

e

elaboração de relatório e voto, confonne abaixo:

Encaminhamento

Protocolo 306406/2015, proveniente
conselheiro Gerardo Fonseca.

do CAU/MS:

distribuído

ao

Protocolo 204282/2014 proveniente
conselheiro Matozalém Santana.

do CAU/RS:

distribuído

ao

A assessoria técnica informou que identificou inconsistências
procedimentais em dois processosético-disciplinares recebidos pela
CED-CAU/BR: n' 325200/2015,do CAURJ, e n' 302999/2015,do
CAU/MS. Diante da possível necessidadede retomo aos CAU/UF
para coireção das irregularidades antes do julgamento de mérito, os
conselheiros solicitaram a apresentaçãodos fundamentos para que,
na reunião

seguinte,

designe-se

o

relator

e seja

aprovado

o

encaminhamento.
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Fonte
Relator
Encaminhamento

Plano de Trabalho da CED-CAU/BR
CED-CAU/BR
Conselheiro Nikson Dias

O coordenador Nikson Dias pontuou os temas distribuídos para relatoria
aos conselheiros da CED-CAIJ/BR, oor meio da Deliberação n' 035/2018. -
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Sobre o tema do Termo de Ajustamento de Conduta aplicável ao processo

ético-disciplinar, o conselheiro Matozalém solicitou a verificação, junto ao
Dr. Eduardo Pães, sobre disponibilização de minuta de TAC.
6

Convocação de suplente de conselheiro
CED-CAU/BR
Conselheirosda CED-CAU/BR e assessoria

Fonte

i Relator
?

O conselheiro Carlos Fernando sugeriu que sqa previsto como falta ética
a participação em retmiões na forma de "dobradinha" (convocação
concomitante de titular e suplente em reuniões consecutivas de comissões
ordinárias e especiais).

Encaminhamento

O coordenadorNikson Dias solicitou o envio das motivações,pela COA,
quanto à permissão da participação de titular e suplente na aprovação do
Regimento Geral (ou Intimo).
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NIKSON DIAS DE OLIVEIRA
i.l ,,/,k7'Coordenador

MATOZÀi,ÉM=i6tlSA

SA&;1%NA

Coordena(Pr-adjunto

JOSE G

[SECA SOAREM

CARDOS rÉKN)ttvbo OMSOUZA LEÃO
ANDRA
Memb'

Membro

1-,~':z..

Analista Técnica

Selar Comercial Sul (SCS), Quadra 2, Bloco C

www.caubr.gov.bí

ROBSON RIBEIRO
Analista Técnico

Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409 l CEP:70.300-902 Brasília/DF l Telefone: (61) 3204-9500
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