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 SÚMULA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA CED-CAU/BR 

 

DATA 9 e 10 de julho de 2020  HORÁRIO 14h às 18h 

LOCAL Videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

Guivaldo D’Alexandria Batista (BA) Coordenador 

Nikson Dias de Oliveira (RR) Coordenador-adjunto 

Carlos Fernando S. L. Andrade (RJ) Membro 

José Gerardo da Fonseca Soares (PI) Membro 

Matozalém Sousa Santana (TO) Membro 

Roberto Salomão do Amaral e Melo (PE) Membro 

ASSESSORIA Cristiane Souto 

 

Leitura e aprovação da súmula da 94ª Reunião ordinária  

Encaminhamento Súmula lida e aprovada. Encaminhar para publicação. 

 

Comunicações 

Responsável Coordenador Guivaldo e assessoria 

Comunicado Sem comunicações. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1  
Distribuição de processos ético-disciplinares para análise em grau de 

recurso:  

Fonte CED-CAU/BR 

Relator  Conselheiros da CED-CAU/BR  

Encaminhamento 

Nessa reunião, considerando que todos os processos ético-disciplinares a 

distribuir e distribuídos para serem deliberados possuem datas de prescrição 

somente a partir de março de 2022 não serão distribuídos novos processos apenas 

nessa reunião ordinária. 

 

2  Análise dos processos ético-disciplinares em grau de recurso. 

Fonte CED-CAU/BR 

Relator  Conselheiros da CED-CAU/BR 

Encaminhamento 

 

Apresentação de um quadro resumo das principais informações dos 

processos ético-disciplinares do CAU/SC que possuem denúncia com o 

mesmo fato gerador contra diversos profissionais para auxiliar na elaboração 

de uma minuta de resolução ou deliberação para ser apresentada ao Plenário 

do CAU/BR que proponha: 

 

https://www.caubr.gov.br/
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a) Súmula com efeito vinculante para tratar todos os processos 

pendentes de deliberação da CED-CAU/BR de uma só vez de 

forma definitiva; 

 

b) Orientação sobre o rito de procedimento para processos 

éticos instaurados de ofício pelos CAU/UFs e a utilização de 

relatórios de fiscalização solicitados pela própria CED - CAU/UF 

para instruir tais denúncias. 

 

Decidiram que o material informado acima seria enviado por e-mail para que 

os conselheiros pudessem apreciar e na reunião ordinária de agosto 

apresentarem suas contribuições para a elaboração dos documentos 

mencionados anteriormente 

 

3  
Matérias distribuídas para relatoria aos conselheiros da CED-CAU/BR 

por meio da Deliberação n. 35/2018 CED-CAU/BR 

Fonte CED-CAU/BR 

Relator  Conselheiros da CED-CAU/BR 

Encaminhamento 

3.1 Revisão da Resolução nº 143/2017.  

Relatores: Roberto Salomão do Amaral e Melo, Carlos Fernando Andrade e 

Matozalém Santana. 

 

O assessor jurídico Dr. Eduardo Paes elaborou a consolidação das sugestões 

colhidas no 3º Seminário nacional da CED-CAU/BR com a proposta de nova 

redação para o anteprojeto de resolução que altera e complementa a Resolução 

CAU/BR n. 143/2017. A equipe formada pelos conselheiros Roberto Salomão, 

Carlos Fernando Andrade e Matozalém Santana em conjunto com o Dr. 

Eduardo Paes, após quatro reuniões técnicas elaboraram uma planilha de 

dosimetria clara e objetiva como melhoria ao texto do anteprojeto. Apreciada 

a proposta final, a Comissão aprovou o anteprojeto de resolução por meio da 

Deliberação n. 36/2020 - CED-CAU/BR. 

 

4 
Aspectos éticos na interrupção de serviços profissionais em face da 

pandemia devido ao COVID-19 

Fonte CED-CAU/BR 

Relator  Conselheiros da CED-CAU/BR 

Encaminhamento 

Ponto de pauta sugerido pelo conselheiro Carlos Fernando Andrade como 

preventivo aos possíveis questionamentos sobre o tema. Entretanto, como a 

CED/BR não recebeu qualquer provocação nesse sentido o assunto se deu por 

encerrado. 

 

5 
Oficializar a suspensão da Deliberação n. 104/2017 CED-CAU/BR e 

elaboração de deliberação que a substitua. 

Fonte CED-CAU/BR 

https://www.caubr.gov.br/
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Relator  Conselheiros da CED-CAU/BR 

Encaminhamento 

O Conselheiro Matozalém apresentou um breve resumo em quatro pontos 

principais para iniciar as proposições de revisão da Deliberação nº 104/2017 da 

CED. 

Os pontos são:  

1. Responsabilidade técnica nas especificações técnicas; 

2. Responsabilização solidária; 

3. Relação de transparência nas negociações; 

4. Aplicação do Código de Ética e Disciplina do CAU. 

Decidiram revisar o resumo e a partir da interpretação da Lei 12.378/2010 sobre 

o tema “reserva técnica”, ao percorrer o Código de Ética com o objetivo de 

reformular uma nova interpretação para as orientações definidas na deliberação 

em questão. 

A intenção é elaborar um texto substitutivo efetivo e eficiente, separando o que 

deve ser suspenso, o que pode continuar e o que pode ser aprimorado para ser 

utilizado pelos CAU/UFs como documento norteador na solução das questões 

apresentadas nos processos éticos baseando-se na coerência, justiça, 

objetividade, imparcialidade e equilíbrio.  

Acordaram verificar a possibilidade de contratar consultoria especializada para 

elaborar mapas conceituais para melhor apresentar a proposta final e 

deliberarem na reunião de agosto. 

 

6 
Análise e definições sobre Plano de Contingenciamento de gastos do 

CAU/BR para 2020 pós pandemia 

Fonte CED-CAU/BR 

Relator  Conselheiros da CED-CAU/BR 

Encaminhamento 

Foram apresentadas as premissas básicas informadas pela SGM sobre o 

contingenciamento.  

Decidiram que seria enviado por correio eletrônico as orientações preliminares 

para instruir a elaboração da reprogramação do Plano de Ação da CED para o 

segundo semestre.  

Esse plano deverá ser aprovado pela CED/BR na reunião ordinária de agosto e 

encaminhado ao setor de Planejamento do CAU/BR que consolidará todos os 

planos de ação das comissões reprogramados e depois encaminhados ao 

Plenário para aprovação. 

 

 

Brasília, 13 de agosto de 2020. 
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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 
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96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/BR 

Videoconferência 

 

 

Folha de Votação 

 

UF 

 

 

Função Conselheiro 

Votação 

Sim Não Abst Ausên 

BA Coordenador Guivaldo D’Alexandria Baptista    X 

RR Coordenador-Adjunto Nikson Dias de Oliveira   X  

PE Membro Roberto Salomão do Amaral e Melo X    

PI Membro José Gerardo da Fonseca Soares X    

RJ Membro Carlos Fernando S. L. Andrade X    

TO Membro Matozalém Sousa Santana X    

       

Histórico da votação: 

 

96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/BR 

 

Data: 13/8/2020 

 

Matéria em votação:  SÚMULA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA CED-CAU/BR.  

 

Resultado da votação: Sim (4) Não (0) Abstenções (1) Ausências (1) Total (6) 

 

Ocorrências:  

 

Assessoria Técnica: Cristiane Souto      Condução dos trabalhos (Coordenador): Guivaldo D’Alexandria Baptista 

 

https://www.caubr.gov.br/
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