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SUMULA DA 78' REUNIÃO ORDINÁRIA CED-CAU/BR

DATA
DATA
LOCAL

PARTICIPANTES

129 de novembrode 2018

HORÁRIO

09h às 18h

30 de novembro de 2018

HORÁRIO

09h às 18h

Brasília DF
Guivaldo D'Alexandria Batista(BA)
Nikson Dias de Oliveira (RR)

Coordenador

José Gerardo da Fonseca Soares (PI)
Roberto Salomão do Amaral e Meio (PE)

Membro
Membro
Membro

Coordenad or-adj unto

Matozalém Sousa Santana (TO)
Christiana Pecegueiro Maranhão Santos

Leitura e aprovação da Súmula da.77' Reunião
Encamint!!!para publicação

Encaminhamento

Comunicações
Conselheiros da CED CAU/BR

Rçsponsáve!.

Diante

da

informação

da

e assessoria técnica
assessoria

que

houve

atualização

das

informações cadastradasno Módulo Ético e apresentadasao CAU/RN
pela Deliberação n' 052/201 8-CED-CAU/BR, os conselheiros aprovaram
a Deliberação CED-CAU/BR n' 067/2018, na qual aprovou a atualização
das informações apresentadas na Deliberação n' 058/201 8-CED-CAU/BR
e comunica que as informações de registros no módulo ético do SICCAU
resultantes de busca pelas palavras-chave "reserva técnica" e "3.2.16"
apresentaram as seguintes informações:
a) Foram encontrados 105 (cento e. cinco) processos ético-

Comunicado

disciplinarescadastradosno Módulo Etico do SICCAU;
b) Deste total, 31 processosconstam como finalizados. Dentre os
finalizados, foram encontradas02 aplicações de advertência
reservada, 02
arquivamentos.

aplicações

de

advertência

pública

e

27

c) Os registros tnostram que os 74 processosrestantesainda não
foram concluídos.
Foi solicitado o envio do documento à Secretaria Geral da Mesa do

Ç4yCPB: para ciência e p(?$erior enqg.ao CAU/RN.
Conselheiros da CED-CAU/BR e assessoriatécnica

+

Responsável

!

Diante da informação do conselheiro Matozalém Santana de que, após
contadocom o CSC, foi confirmado que a funcionalidade de consulta das
alterações dos RRTs encontra-se indisponível, o que diHlculta a atuação da
fiscalização quanto à boa atuação profissional, pois impec]e a verificação

dos históricos de alteração dos registros, a comissão aprovou a
Deliberação CED-CAU/BR

Comunicado

n' 070/2018, na qual deliberou:

1 -- Por solicitar ao CSC que reabilita, no SICCAU Corporativo, a
funcionalidade de consulta aos históricos e impressão dos Registros de
Responsabilidade Técnica

(RRTs)

retinicados, com a finalidade

de

possibilitar a atuação efetiva dos CAU/UF e apuração quanto a possíveis
retificações inadequadas.

2

Por solicitar à SecretariaGeral da Mesa do CAU/BR o envio da

presentedeliberação à Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR,

oara conhecimento,e ao CSC para atendimentoao diNP.oitono item
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anterior

ORDEM DO DIA

l

Distribuição de processosético-disciplinarespara análiseem grau de

Fonte
Relator

CED CAU/BR

recurso
Conselheiros da CED-CAU/BR

e assessorias

Devido à eleição das novas Comissões do CAU/BR em janeiro de 2019,
os processos que chegaram serão distribuídos aos conselheiros da CED-

Encaminhamento

IA!gljR.Bq.12ylpeya
2.1

reunião ordinária desse ano.

Relatório e Voto Processoético-disciplinar n' 2018-741378(Ç41y$P)
CED-CAU/BR

Fonte
Relator

Conselheiro Gerardo Fonseca

Após leitura e discussão,foi exaradaa Deliberação CED-CAU/BR n'
068/2018, na qual aprovou o Relatório e Voto apresentadopelo
conselheiro relator do processo ético-disciplinar; recomendou ao Plenário

do CAU/BRque vote pela aprovação
do Relatórioe Voto, no qual
CONHECE DO RECURSO e, no mérito, NEGA-LHE PROVIMENTO,
mantendo-sea determinação de não acatamento da denúncia com
consequentearquivamento na instância de origem, por não se veriHlcar
possível enquadramento da conduta denunciada como infração ético-

Encaminhamento

discipjinar, na forma do art. 20, $ 1', capot e incisa V da Resolução
CAU/BR n' 143, de 2017; e encaminhou o referido processo para ser
apreciado e julgado pelo Plenário do Conselho de Arquitetura e

Urbanismo do Brasil.
3

jnfolmações.ge processoséticos nosCAIJ/UF
CED-CAU/BR

Fonte
Relator

Conselheiros da CED CAU/BR e assessorias

Após discussão quanto à necessidade de que os CAU/UF
mantenhamas informaçõesdo Módulo Etico atualizadas,
os
conselheiros aprovaram a DeliberaçãoCED-CAU/BR n' 064/2018,na
qual a Comissãosolicitou à Presidênciado CAU/BR envio de ofício

Encaminhamento

circular aos CAU/UF solicitandoa inclusãodos processoséticodisciplinares finalizados e em andamento em cada estado no Módulo Etico

do SICCAU, conforme minuta anexaa estadeliberação.
Arquiteto

4

e urbanista

que se apresentava como conselheiro do

CAU/BR
CED-CAU/BR

Fonte
Relator
Encaminhamento

Conselheiros da CED-CAU/BR

e assessorias

Não houve deliberaçêg.quanto à matÉ$&

5

PbngdLaçãgqtÇED.ÇAjyBR
para o ano de 2019
CED-CAU/BR
Conselheiros da CED CAU/BR e assessorias

Fonte
Relator

O coordenador Guivaldo Baptista informou que o Conselho Diretor
aprovou deliberação quanto ao corte das comissões e cumprimento do
Encaminhamento

limite de R$ 173.000para os projetosde todasas Comissões.
Diante
disso, a CED-CAU/BR aprovou a Deliberação CED-CAU/BR n'
062/2018. na qual ratificou o plano de ação aprovado pela Deliberação n'
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053/2018-CED-CAU/BR, conforme anexo a esta deliberaçãoe solicitou
seu envio, bem como do arquivo em excel do Plano de Ação da CED

CAU/BR para 2019 à Presidência,para conhecimentoe envio à
Assessoria de Planejamento do CAU.

Diante da necessidade
de melhor compreendero orçamentodo CAU/BR,
os conselheiros aprovaram a Deliberação CED-CAU/BR n' 065/2018,
em que solicita ao Setor Financeirodo CAU/BR o envio, à CED-

CAU/BR, do orçamentodo CAU/BR para o ano de 2019, com
detalhamento dos valores por centro de custos, elementos de despesa e

valores com investimento, pessoal e custeios em geral em cada setor do
CAU/BR.
6

[.Revisãgda

8elplução

CED-CAUBR

CAU/BR

n' 143/2017

Fonte
Relator
Encaminhamento

Ponto de pauta adiado para a próxima reunião.

7

Comunicações da CED-CAUBR

Conselheiros Carlos Fernando e Roberto Salomão

Bo !!y b ÇLlJ:!rgu p! ?!D'çq

Fonte
Relator

CED-CAUBR

às CED-CAUUF-

canal de ética no

ue.njçq }l.AQ)

Conselheiros JoséGerardo da Fonseca Sobres e Matozalém Santana

O conselheiro Gerardo Fonseca relatou que, em conversa com o Chef'e
de Assessoria de Comunicação Integrada do CAU/BR Júlio Moreno,
foram discutidas ações conjuntas entre a CED-CAU/BR e a Assessoria de

Comunicaçãodo CAU/BR. Explicou que nos próximos mesesseriam

Encaminhamento

elencados temas relacionados à ética e disciplina na atuação profissional
pertinentes para discussão e divulgação; posteriormente, essa lista seria
repassadaà Comunicação, que elaboraria apresentaçãode referência com
esclarecimentos sobre os temas. A finalidade é preparar material fácil e
conciso que sirva de referência para ser apresentadoem palestrasjuntos às

instituições de Ensino Superior de Arquitetura e Urbanismo. Relatou
ainda sobre um prometode divulgação do Código de Ética e Disciplina do
CAU/BR, por meio do Youtube ou Instagram, com prazo para 2020.

A meta seria a construçãode um kit com informativos institucional de
fácil apresentação
e compreensãosobreo que é a Comissãode ética e o

Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, para distribuiçãonas
universidades.

O conselheiro Roberto Salomão sugeriu reduçãodo prazo para seis
meses.
8

Direito Autoral e Plágio na atuaçãodo Arquiteto e Urbanista
4sPÇc4os ético!

Fonte
Relator
Encaminhamento
9

Fonte
Relator
Encaminhamento

CED-CAU/BR
Coordenador Guivaldo D'Alexandria Baptista
Ponto de pauta.agia(}gpp11gg.próxima reunião

Cadastro de peritos junto ao CAU (subsídio às decisõesde processo
.ÉljlWliSiplj.n:1O
CED-CAU/BR
Conselheiro Nikson Dias

Foi informado que a regulamentaçãodo cadastrode peritos junto ao CAU
seria discutida em reunião técnica no dia IO/12/2018, com a presença do
conselheiroNikson Dias.
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Relatórios dos Seminários Regionaisda CED-CAU/BR realizados em

Fonte

CED-CAU/BR

Relator

Conselheiros da CED CAU/BR e assessorias

2018 (RJ, PE e SC)

As minutas dos relatórios dos Seminários Regionais realizados no Rio de

Encaminhamento

11

Janeiro/RJ e Recite/PE foram revisadas pelos conselheiros, ficando
pendentea revisão,pelo coordenadorGuivaldo Baptista, do relatório do
evento realizado em Florianópolis/SC.

Propostainicial de datas e locaisdos eventosda CED-CAU/BRde
2019.(Seminários

Fonte
Relator

RegjgBlj$. Nacional e Treinamentos..!.ecni.CJjj!)=

CED-CAU/BR
Conselheiros da CED-CAU/BR e assessoriatécnica
Considerando a atualização do Plano de Ação da CED-CAU/BR nos
termos da Deliberação n' 062/20 18 -- CED-CAU/BR, a Comissão aprovou
a Deliberação CED-CAU/BR n' 063/2018,na qual foram definidas as
datas e os locais de realizaçãodos eventosda CED/BR para o ano de
2019,

conforme

disposto

abaixo,

sujeito

a

alterações

para

compatibilização
com o calendáriodo CAU estadualque receberão
os
Seminários:

21 e 22 de março: 17' SeminárioRegionalda CED-CAU/BR em Porto
Alegre/RS;

Encaminhamento

16 e 17 de maio: 18' Seminário Regional da CED-CAU/BR em São
Paulo/RS;

13 e 14 de junho 19' SeminárioRegionalda CED-CAU/BRem
Teresina/Pl;

20 de agosto: 8' TreinamentoTécnico da CED-CAU/BR em Brasília/DF

25 de outubro:9' Treinamento
Técnicoda CED-CAU/BR
em

Brasília/DF;

09 e 10 de dezembro:3' SeminárioNacionalda CED-CAU/BRem
Brasília/DF
Foi solicitado o envio de ofício ao CAU/RS, CAU/SP e CAU/PI para
consulta-los sobre a possibilidade de recebimento dos eventos.

EXTRA PAUTA
12

Fonte
Relator

Relatório de Gestão da CED-CAU/BR do ano de 2018
CED CAU/BR
Conselheiros da CED CAU/BR e assessoriatécnica
A assessoria informou que o relatório de gestão da Comissão de 20 18 será

Encaminhamento

elaborado para entregar no início de 2019 à Assessoria de Planejamento

!!gÇAW$1Ç:..qopblmgWg4çlg.#spgüFli!!@qg:
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Fonte
Relator

Representaçãoda CED-CAU/BR no evento da ENEA em janeiro de
2019

CED-CAU/BR
Conselheiros da CED-CAU/BR e assessoriatécnica
Em atenção ao contado prévio realizado entre a CEF-CAU/BR

e os

coordenadoresdas Comissões de Exercício Profissional (CEP), Etica e
Encaminhamento

Disciplina

(CED),

Relações Internacionais (CRI),

Política Profissional

(CPP) e Política Urbana e Ambiental (CPUA) do CAU/BR, oportunidade

.ç!!!.guehouve apglgLpgglglpacão do CAI.J/BR no Encontro Nacional de
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Estudantes
de Arquitetula(ENEA), em forma de missão,de modoa
apresentam
o CAU e as atividades de suas comissões; a CED-CAU/BR
aprovou a Deliberação CED-CAU/BR n' 069/2018, na qual deliberou:
1 -- Por aprovar a ida do conselheiro Nikson Dias no evento supracitado,
como representanteda CED-CAU/BR;
2 Por solicitar à Presidênciado CAU/BR viabilização de recursos que

garantama ida do conselheiro
Nikson,tendo em vista o
contingenciamentodo plano de ação da CED-CAU/BR e a ausênciade
recursos para esse fim.

Encaminhamento quanto a possível falta ética por manifestação de
arquitetos em publicação
CED-CAU/BR

Fonte
Relator

Conselheiros da CED-CAU/BR

e assessoria técnica

Após discussão,a CED-CAU/BR aprovoua DeliberaçãoCED-CAU/BR
n' 066/2018, na qual deliberou:

Encaminhamento

1 -- Por solicitar à Presidênciado CAU/BR o encaminhamentoda matéria
referida na deliberação ao CAU/SC para conhecimento e eventual
apuração das condutas à luz das obrigações de natureza ético-discip mar

0
\

r

r
GUIVALDO D'ALEXANDRIA BAPTISTA
Coordenador

.,/'/

«

,NiKSON DIAS DE OLIVEIRA
Coordenador-adj unto

7

ROB:

.RAL E

MELO

MATOZALÉmMK
Membro

JOSÉ (VEm\RDO DA FONSECA SOAREM
Membro

CHRISTJANA lqCEêUEIRO
Analista Técnica
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