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SÚMULA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEP-CAU/BR 

 

DATA 4 de junho de  2020  HORÁRIO 9h às 13h 

DATA 5 de junho de 2020 HORÁRIO 9h às 13h e 15h às 17h 

LOCAL Videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

Patrícia Silva Luz de Macedo (RN) Coordenadora 
Josemée Gomes de Lima (AL) Coordenadora-Adjunta 
Werner Deimling Albuquerque (AM) Membro 
Ricardo Martins da Fonseca (SC) Membro 
Fernando Márcio de Oliveira (SE) Membro 

ASSESSORIA 
Claudia de M. Quaresma  
Jorge Antônio M. Moura 

 
               Leitura e aprovação da Súmula da reunião 93ª da CEP/CAUBR 

Encaminhamento Encaminhar para assinatura digital e publicação 
 

Comunicações 
Responsável - 
Comunicado - 

 
ORDEM DO DIA  

 

1 
Revisão da Resolução nº 28/2012 sobre registro de PJ – Plano de Trabalho  
definido na Deliberação 12/2020: próximas ações 

Fonte Plano de Ação e Trabalho 2020 
Relator  Conselheiro Ricardo / Assessoria: Claudia 

Encaminhamento 

Foi aprovada a realização da 4ª reunião técnica, prevista para dia 10/6/2020. A 
previsão é apresentar e aprovar o anteprojeto de resolução até final de julho, para 
colocar em Consulta Pública e enviar aos CAU/UF, Conselheiros do CAU/BR, 
CEAU e CSC para contribuições em agosto, para que na reunião de setembro 
possa analisar as contribuições e consolidar o projeto para enviar ao plenário, se 
possível até outubro de 2020. 

 

2 
Revisão da Resolução nº 21/2012 sobre Atividades Técnicas – Plano de 
Trabalho definido na Deliberação 12/2020 da: próximas ações 

Fonte Plano de Ação e Trabalho 2020 
Relator  Coordenadora Patrícia / Assessoria: Claudia 

Encaminhamento 

Foi aprovada a realização da 3ª reunião técnica, prevista para dia 9/6/2020. 
A previsão é preparar uma minuta “preliminar” da proposta e uma apresentação 
de premissas e diretrizes adotadas para enviar aos conselheiros membros da CEP 
e CEF, CEAU e CTHEP para iniciar a discussão em uma 2ª reunião conjunta, 
em agosto. Ajustar o texto do anteprojeto e aprovar na reunião de comissão até 
setembro ou outubro, para colocar em consulta pública e para contribuição dos 
CAU/UF e demais instâncias por mais de 30 dias, e voltar para apreciação da 
comissão na reunião até novembro de 2020 para aprovar o texto final do projeto. 

 

3 
Atividades Técnicas e Atribuições: limites e vedações - Encaminhamentos 
da reunião conjunta CEP-CEF-CED realizada em 5/3/2020, para 



 

 

2

regulamentação da matéria: próximas ações 
Fonte Plano de Ação e Trabalho 2020 
Relator  Coordenadora Patrícia / Assessoria:  Claudia 

Encaminhamento 

Deliberação nº 022/2020-CEP-CAU/BR: 
1 – Solicitar à Gerência do CSC e Coordenação do IGEO a realização de um 
levantamento quantitativo de RRTs efetuados nos últimos 3 anos que contenham 
no campo de descrição os seguintes termos: Fundações, Pavimentação, Muro de 
Arrimo, Contenção, SPDA – Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas, Ar 
Condicionado, Energia Solar, Painéis Fotovoltaicos e Vegetação ou 
Arborização; 
2- Solicitar à Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR (CEF)  celeridade no 
atendimento e resposta à Deliberação da CEP-CAU/BR nº 96/2018, referente ao 
Protocolo SICCAU nº 784092/2018,  a fim de subsidiar a CEP-CAU/BR nos 
esclarecimentos acerca das atribuições dos arquitetos e urbanistas para realização 
de atividades relacionadas a “solo”, que exigem conhecimentos geotécnicos na 
formação; 
3 - Aprovar a realização da 5ª Reunião Técnica, por videoconferência, no dia 
30/6/2020, das 14h30 às 16h30, que contará com a participação de 2  membros 
da CEP-CAU/BR, coordenadora Patrícia e conselheiro Ricardo, de 2 membros 
da CEF-CAU/BR, coordenadora Andrea e conselheiro Juliano, as assessorias 
técnicas e a coordenadora técnico-normativa da SGM; 
4- Esclarecer que o objetivo da 5ª reunião técnica é apreciar a relação das 
atividades e serviços que mais geram consultas ao CAU/BR, o levantamento 
solicitado no item 1 e as deliberações correspondentes com vedações ou limites 
de atribuição e de atuação, a fim de alinhar um posicionamento e levar para 
discussão no âmbito das respectivas comissões para aprovar uma proposta de 
regulamentação; e 
5- Encaminhar à Secretaria Geral da Mesa (SGM) para conhecimento e as 
providências cabíveis, e para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR. 

 

4 
Solicitação de esclarecimentos a respeito da aplicação da Deliberação da 
CEP nº 072/2019 sobre SPDA – Sistema de Proteção de Descargas 
Atmosféricas: apreciação do parecer jurídico do CAU/BR e manifestação. 

Fonte RIA / SGM  
Relator  Coordenadora Patrícia / Assessoria: Claudia 

Encaminhamento 

Deliberação nº 023/2020-CEP-CAU/BR: 
1 – Solicitar à Comissão de Ensino e Formação (CEF-CAU/BR) um parecer para 
subsidiar a CEP-CAU/BR com as fundamentações técnicas e legais sobre a 
atribuição ou não dos arquitetos e urbanistas para as atividades relacionadas à 
SPDA – Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas (instalações de pára-
raios), fazendo a correlação das atividades mencionadas e os conteúdos 
programáticos e a diretriz curricular dos cursos de graduação de Arquitetura e 
Urbanismo no Brasil;  
2- Consultar a coordenadora da CEF-CAU/BR sobre a possibilidade de 
apresentar uma minuta ou estudo prévio sobre esse assunto na 5ª Reunião 
Técnica da CEP-CAU/BR, por videoconferência, agendada para o dia 30/6/2020; 
e 
3- Encaminhar à Secretaria Geral da Mesa (SGM) para as providências cabíveis 
e publicação no sítio eletrônico do CAU/BR. 

 

5 
Proposta de revisão da Resolução CAU/BR nº 139/2016 para adequação e 
complementação das competências das CEPs nos Regimentos Geral,  
Interno do CAU/BR e Interno dos CAU/UF apreciação da proposição para 
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aprovação e deliberação de envio à COA 
Fonte Plano de Ação e Trabalho 2020 
Relator  Coordenadora Patrícia / Assessorias: Claudia e Jorge  

Encaminhamento 

Deliberação nº 024/2020-CEP-CAU/BR: 
1 – Aprovar a proposição de revisão da Resolução CAU/BR nº 139/2017, que 
aprova o Regimento Geral do CAU e Regimento Interno do CAU/BR, para 
adequação e complementação das competências das Comissões de Exercício 
Profissional, tanto do CAU/BR como dos CAU/UF, conforme arquivos anexos; 
e  
2- Encaminhar à Presidência do CAU/BR esta Deliberação com 2 (dois) 
arquivos anexos: 1- Quadro comparativo entre o texto dos Regimentos vigentes e 
o texto desta proposição e 2- Anteprojeto de resolução proposto no padrão do 
Manual de Atos do CAU/BR, para envio à Comissão de Organização e 
Administração - COA-CAU/BR e para publicação no sítio eletrônico do 
CAU/BR. 

 

6 
Projeto de resolução sobre fiscalização que altera a Res. 22, anteprojeto 
entregue pela CTF: análise inicial do jurídico, agendamento de reunião 
extraordinária e próximos passos 

Fonte Plano de Ação e Trabalho 2020 
Relator  Coordenadora Patrícia / Assessorias:  Laís e Jorge 

Encaminhamento 

Deliberação nº 025/2020-CEP-CAU/BR: 
1 – Aprovar a proposta de realização da 1ª Reunião Extraordinária da CEP-
CAU/BR, por videoconferência, no dia 29/6/2020, das 14h30 às 17h30, que 
contará com a participação dos conselheiros membros da Comissão e do 
conselheiro federal Matozalém, ex-coordenador da Comissão Temporária de 
Fiscalização do CAU/BR (CTF); 
2 – Informar que o objetivo da referida reunião extraordinária será apreciar e 
discutir as análises jurídicas e técnicas sobre o texto do anteprojeto de resolução 
sobre fiscalização entregue pela CTF em 2019, a fim de definir as revisões 
necessárias no texto do projeto de resolução; e 
3- Encaminhar à Secretaria Geral da Mesa (SGM) para conhecimento e as 
providências cabíveis, e para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR. 

 

7 
Protocolo nº 755017/2018 – Processo de fiscalização do CAU/RS em grau de 
Recurso ao Plenário do CAU/BR – Interessado(a) PJ Carolina: apreciação 
do relatório e voto da relatora 

Fonte Presidência do CAU/BR 
Relator  Cons. Fernando Márcio / Assessoria: Jorge 

Encaminhamento 

Deliberação nº 026/2020-CEP-CAU/BR: 
1 - Acompanhar o Relatório e Voto Fundamentado do conselheiro relator no 
âmbito da CEP-CAU/BR no sentido de recomendar ao Plenário do CAU/BR: 
a) DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando o auto de infração e a multa; e 
b) O envio dos autos ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do 
Sul (CAU/RS) para as devidas providências; e  
2 - Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR. 

 

8 
Protocolo nº 982772/2019 – Processo de fiscalização do CAU/PR em grau de 
Recurso ao Plenário do CAU/BR – Interessado(a) PJ Icon Const.: apreciação 
do relatório e voto do relator 

Fonte Presidência do CAU/BR 
Relator  Conselheiro Ricardo / Assessoria: Jorge 
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Encaminhamento 

Deliberação nº 027/2020-CEP-CAU/BR: 
1 - Acompanhar o Relatório e Voto Fundamentado do conselheiro relator no 
âmbito da CEP-CAU/BR no sentido de recomendar ao Plenário do CAU/BR: 
a) DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando o auto de infração e a multa; e 
b) O envio dos autos ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná 

(CAU/PR) para as devidas providências; e  
2 - Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR. 

 

9 
Protocolo nº 953844/2019 - Processo de fiscalização do CAU/ES em grau de 
Recurso ao Plenário do CAU/BR – Interessado(a) PJ Aquaconsult: 
apreciação do relatório e voto da relator(a 

Fonte Presidência do CAU/BR 
Relator  Cons. Josemée /  Assessoria: Jorge 

Encaminhamento 
O relatório foi apresentado e discutido, e a relatora concluiu que irá rever 
algumas questões do processo, portanto o item será pautado na próxima reunião 
da Comissão, em julho. 

 
 

Brasília, 9 de julho 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 
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95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-CAU/BR 
Videoconferência 

 
Folha de Votação 

UF  
 

Função 
Conselheiro 

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 Fernando Márcio de Oliveira X    

       
Histórico da votação: 
 
95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-CAU/BR  
 
Data: 9/7/2020 
 
Matéria em votação:  Aprovação da Súmula da 94ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR 
 
Resultado da votação: Sim (5) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (5)  
 
Ocorrências:  
 
Assessoria Técnica: Claudia Quaresma Condução dos trabalhos (coordenadora): Patrícia Silva Macedo              
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