
SÚMULA DA 72' REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/BR 

DATA 
,.__ -

LOCAL 

PARTICIPANTES 

ASSESSORIA 

Encaminhamento 

Comunicado 

. -

_Responsável ___

Comunicado 

07 de novembro de 2018 !HORÁRIO j 9h às 18h
Brasília - DF 

·--

Wilson Fernando Vargas de Andrade (MT) Coordenador 
Nikson Dias de Oliveira (RR) Coordenador Adjunto 
Josélia da Silva Alves (AC) Membro 
Márcia Guerrante Tavares (GO) Membro 
José Jefferson de Sousa (RN) Membro 
Isabela Müller Menezes Analista técnica 

Foram aprovadas as Súmulas da 7ª Reunião Extraordinária e 71 ª Reunião 
Ordinária realizada conjuntamente com a CPUA-CAU/MG. 

_______ C�omunicações 
Wilson de Andrade 
Houve grande debate sobre os relatórios de participação em eventos e a 
necessidade deste, o Coordenador Wilson de Andrade disse que irá 
presentar uma solicitação ao plenário para mudar, seja o formato seja a 
exigência em casos que a Comissão participa como convidada, compondo 
mesas e apoiando a realização do evento. Relatou sua insatisfação com a 
falta de estrutura do CAU e o excesso de burocracia, dando como exemplo 
a contratação da consultoria, que está na Ordem do Dia. Relatou ainda um 
episódio em que ele não teve a passagem emitida por não ter respondido o 
e-mail do setor de viagem indicando o voo escolhido. Dizendo que neste
caso um funcionário deveria ao menos ligar para o conselheiro avisando 
para que ele não fique sem passagem. Relatou também sobre o ocorrido na 
ocasião da viagem a RR, em que perdeu um voo por motivo de 
indisposição de saúde, contando que na ocasião falou com Daniela que 
questionou se ele teria atestado, ao que ele respondeu que tinha 
testemunha, então ela tomou as providências pois tomou conhecimento. 
(OBS: Nos comunicados os temas abordados que tratavam de Ordem do 
Dia, estão relatados no ponto específico, houve solicitação para não 
gravação, log-0 registro, de outros assuntos comunicados) 
Josélia Alves 
Relatou sobre o Seminário das Diretrizes Curriculares que participou, 
informando que este foi realizado em Sergipe, Belo Horizonte e 
Florianópolis, pegando como base a DCN da enfermagem e da engenharia 
civil. Informou que estão buscando ainda metodologia, que já tem muitos 
pontos elencados que foram sendo discutidos nos seminários. O 
Coordenador Wilson de Andrade questionou como a questão do 
urbanismo está nessas diretrizes, ao que a conselheira respondeu que está 
sendo sempre referenciado: arquitetura urbanismo e paisagismo, e que foi 
pedido para inserir mais o paisagismo. O que não significa que a 
designação agora será Arquiteto, Urbanista e Paisagista, mas foi pedido 
para que fosse inserido para não perder o foco. O coordenador Wilson de 
Andrade interrompeu para relatar como era na sua época em que as 
cadeiras de projeto, urbanismos e paisagismo eram mais intensas, 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Comissão de Política Urbana e Ambiental 

afirmando que era bem interessante. A Cons. Josélia Alves informou que 
as próximas regiões ainda não têm local definido. Que alguns pontos 
como "em que período deve entrar o estágio obrigatório?", ainda não estão 
bem definidos. Houve um debate sobre TFG ponto em que o Coordenador 
Wilson de Andrade colocou sua opinião de que é necessário materializar a 
proposta no espaço. A cons. Josélia Alves contou que o Cons. Hélio 
apresentou proposta de que as DCNs permeassem as competências de 
arquiteto urbanista, passando por 3 aspectos: conhecimento, habilidades e 
atitudes. Relatou que a sobre Exposição de Arquitetura Contemporânea na 
Amazônia com trinta obras, com projetos premiados para levar para o Rio 
Branco e Rondônia, houve uma articulação entre os CAU/AC, RO e AM. 
E que o Cons. Wemer estaria trazendo os painéis para que ela levasse para 
o Acre, depois ela traz para a conselheira de RO. Neste ponto o
Coordenador Wilson de Andrade falou sobre o trabalho do arquiteto Porto
Carreiro que apresenta um debate ambiental para ser discutida.
Jefferson de Souza
Houve um debate sobre as eleições de composição das comissões e a
pedido a Analista Isabela Menezes informou quais são as comissões
especiais e as comissões temporárias recentemente aprovadas. O Cons.
Jefferson de Souza relatou sobre os questionamentos que tem recebido
sobre como está a administração do CAU/BR, o que eles têm feito. O
Coordenador Wilson de Andrade complementou que fez uma reclamação
à Secretária Geral Daniela de que há uma extrema burocracia, mencionou
a cobrança do relatório de participação no Seminário de Gestão Inovadora
de Bairros Históricos em SP, perguntou quem havia entregue, ao que
Joselia contou que enviou para a Cons. Nádia, pois ela havia sido relatora
de uma Oficina. O Coordenador destacou que ele foi representando a
comissão em uma mesa e que entende que não tem que fazer relatório,
pois é um evento do CAU, que a comissão deliberou para estar lá no
evento, que foi publicado, tem lista de presença. Questionou o motivo de
agora ter que reproduzir a mesma coisa em relatório, contou que
perguntou a Daniela quem avalia esse relatório, ao que ela respondeu que
não tem quem avalie. Ele destacou sua insatisfação com essas coisas
afirmando que não tinha tempo, que tem suas obrigações. Cons. Jefferson
de Souza sente falta de contribuições, relatou a quererem reduzir o tempo
de plenária no RN. O Coordenador Wilson de Andrade relatou como ele
conduzia a plenária no CAU/MT, quando foi presidente, deixando que
todos falassem, discutissem, pois, é o momento que tem para falar. ó
Cons. Nikson Dias questionou qual seria a proposta ao que o Cons.
Jefferson de Souza relatou que a proposta é que todos participem do
Conselho Diretor, para abrir a "caixinha preta". Coordenador Wilson de
Andrade disse que já falou com todos que participam do Conselho Diretor
e que todos manifestam a mesma preocupação/opinião, mas se vê um
desenrolar .
Mareia Guerrante
Relatou que tem observado uma insatisfação entre os conselheiros, pois 
parece que chegando ao final do ano vamos fazendo um balanço e surgem 
os questionamentos: "O que nós fizemos? O que houve de efetivo? O 
estamos fazendo aqui no CAU? E o que vamos produzir com isso?" E 
para ela essa reflexão vale para levar para a gestão do ano que vem, se 
esse grupo se mantiver. Na sua avaliação ela reconhece o trabalho que foi 
a carta nesse ano, mas ainda assim depois de todo o trabalho houve a 
notícia de que não poderiam fazer a entrega aos candidatos, e que este é o 
tipo de coisa que desanima, neste momento o Coordenador Wilson de 
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Andrade concordou com ela e relatou sobre que na reunião que teve com o 
presidente disse-lhe que na sua opinião "naufragamos", sobre assumir as 
falhas. E completou que o CAU não pode ser refém da ineficiência, pois, 
isto é, contra um conceito constitucional, que a burocracia torna as coisas 
ineficientes podendo gerar consequências até no Ministério Público. Que 
pode haver uma denúncia, destacando que estas estão popularizadas. Na 
ocasião o Cons. Nikson Dias comentou sobre o aplicativo utilizado no 
CAU/RN que permite acessar e preencher RRTs no celular. Sobre 
processo de avaliação o Cons. Jefferson de Souza relatou que em Natal 
fizeram um seminário de avaliação da gestão do CAU e alguns colegas do 
interior participaram e essa avaliação norteou a gestão dos anos seguintes. 

ORDEM DO DIA 

Plano de Trabalho CPUA-CAU/BR 2019 - Previsão de eventos e de 
publicações ara AC[ e Plano de A ão 2019 
Assessoria da CPUA 
Coordenador da CPUA 
A analista Isabela Müller projetou a tabela com o Plano de Trabalho já 
discutido na reunião em Belo Horizonte, e sobre a realização de reuniões 
nos CAU/UF o Cons. Nikson Dias sugeriu levar convidados especialistas 
nos eventos que antecederem a estas. O Cons. Jefferson de Souza por sua 
vez sugeriu que se buscassem especialistas das próprias universidades 
locais, para amenizar custos. A Cons. Josélia Alves reforçou a necessidade 
de envolver o CAU local e mergulhar e apoiar as inicativas locais. Sobre 
as reuniões nas CPUA/UFs, por sugestão do Coordenador Wilson de 
Andrade, foram definidas que das l 2 reuniões ordinárias previstas no ano, 
sete (7) serão em Brasília e cinco (5) fora, e decidiu-se pela não 
participação de analista da CPUA-CAU/BR, pois como serão 
compartilhadas, pode-se recorrer à assessoria local. Embora a analista 
Isabel a Müller tenha sugerido retirar a participação de analista nos eventos 
em que a CPUA irá apenas apoiar a realização, priorizando assim a 
participação de analista nas reuniões ordinárias fora de Brasília, decidiram 
por manter a participação de analista em eventos externos e abrir mão da 
participação nas reuniões ordinárias externas. A analista Isabela Müller 
explicou que após a criação de novas ações, aprovadas na reunião em Belo 
Horizonte-MG, a comissão não aprovou essas alterações no Plano de ação. 
Ela projetou as planilhas do Plano de Ação proposto para 2019 e após 
discussão foram feitos os ajustes solicitados, conforme deliberação: 

DELIBERAÇÃO N• 020/2018- CPUA-CAU/BR 

1- Revogar a Deliberação CPUA-CAU/BR Nº 016/2018, de 29 de agosto
de 2018, que aprovou a proposta de Plano de Ação 2019 da CPUA
CAU/BR;

2- Aprovar nova proposta de Plano de Ação 2019 da CPUA-CAU/BR,
revisada após análise e orientação da Assessoria de Planejamento e Gestão
da Estratégia do CA U/BR, e contemplando as alterações aprovadas na 71 ª
Reunião Ordinária da CPUA-CAU/BR, quais sejam:

a) Na aba "Quadro Geral" foi necessário transformar o "Objetivo
Estratégico Secundário" em "Objetivo Estratégico Principal" para se 
ajustar ao Mapa Estratégico, ficando sem esta informação que não é 
obrigatória; 

b) Na aba "Anexo 1.2 Quadro Descritivo-A" (ATIVIDADE) foi
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reinserida a linha contendo o "Pagamento de salários e encargos" 
apenas para constar o valor da "Programação 2018 (A)", mas sem 
valor em 2019, conforme aprovado pela Comissão com a indicação de 
que seja previsto no orçamento da SGM; 

c) Na aba "Anexo 1.3 Quadro Descritivo-P" (PROJETO) há uma
Justificativa ao questionamento: "Recursos para projetos por comissão 
- custos totais de até R$ 173 mil ( custos de 2018 - R$ 168 mil,
corrigidos pelo INPC projetado para 2019, de 3,29%)": A CPUA tem
objetivo de realizar no próximo ano ações mais práticas e efetivas
junto às CPUAs dos CAU/UFs e frente às Políticas Urbanas e
Ambientais não somente nacionais, mas principalmente locais, onde
elas de fato são aplicadas. Para isso está prevento uma agenda mais

intensa nos CAU/UF além da realização de um Encontro Nacional de
CPUAs e de um evento internacional (Seminário Latino Americano de
Cidades);

d) Na aba "Memória CálculoCPUA" foram corrigidos dois erros no
dimensionamento de participantes suplentes e de diárias de 
funcionários; 

e) Nas abas "Memória CálculoCPUA" e aba "Anexo 1.2 Quadro
Descritivo-P" (PROJETO) foi feita a inserção da Ação: "Encontro 
Nacional de CPUAs - fora de Brasília", desmembrada da Ação: 
"Seminários / Workshops Relacionados à Política Urbana e 
Ambiental" que previa 5 eventos, passando agora a computar 3 
eventos, para a realização do Encontro de 2 dias, sem grande impacto 
no valor já aprovado; 

f) Na aba "Anexo 1.2 Quadro Descritivo-P" (PROJETO) foi feita a
alteração da Descrição da meta "12 reuniões ordinárias em Brasília, 
com o pagamento de diárias para 3 conselheiros titulares, e passagens, 
diárias e deslocamento para 2 suplentes ao longo do ano." da Ação 
"Reuniões ordinárias" para "7 reuniões ordinárias em Brasília, e 5 
reuniões ordinárias fora de Brasília com o pagamento de diárias para 3 
conselheiros titulares, e passagens, diárias e deslocamento para 2 
suplentes, ao longo do ano ". 

g) Nas abas "Memória CálculoCPUA" e aba "Anexo 1.2 Quadro
Descritivo-P" (PROJETO) foi feita a alteração da Ação: "Seminário 
Nacional de Política Urbana", para a Ação "Seminário Latino
Americano de Cidades - Fora de Brasília". 

3- Aprovar os valores totais conforme tabela resumo abaixo, extraída do
quadro geral das planilhas atualizadas anexas:

Program Program 

Atividade/ Denomi Objetivo 
Program ação ação 

ação REVOG REVIS 
Projeto nação Geral 

2018 ADA ADA 

2019 2019 

Manter Fortalecimento 
e e valorização 

Atividade 
Desenvo da CPUA em 

334.582 181.980 213.660 
)ver as cada CAU/UF. 

Atividad Ações 
es da parlamentares, 
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1 Comissã como análise e 
o de proposição de 

Políticas projetos de lei 
Urbana no âmbito da 

e política urbana 
Ambient 

ai 

Eventos Proporcionar 
e um ambiente 

publicaç de debates 
ões sobre a política 

Projeto sobre urbana e 
178.071 416.410 383.650 Política ambiental, 

Urbana estendendo os 
e debates sobre 

Ambient temas 
al relevantes. 

TOTAL 512.654 598.390 597.310 

4- Excluir os custos com pagamento de salários e encargos para um/a
analista técnico/a, recomendando que este custo seja previsto no
orçamento da Secretana Geral da Mesa, setor do CAU/BR ao qual está
vinculado/a;

5- Aprovar o Plano de Trabalho da Comissão de Política Urbana e
Ambiental do CAU/BR (CPUA-CAU/BR) previsto para realização em
2018, conforme informações da tabela abaixo:

Item Objeto/ Assunto 
,,, Analisar continuamente os Projetos de Lei pertinentes 

1 = em parceria com as CPUAs dos CAU/UFs Q,j 

-� Contribuir efetivamente na realização do Seminário Q,j 

2 Legislativo de Arquitetura e Urbanismo em parceria 
com as CPUAs dos CAU/UFs "O 

5 
= Manter, apoiar e participar dos Fóruns Interativos 
1., 

3 'º junto a Câmara dos Deputados r;;i.. 00 
� � 

�•O Viabilizar encontros entre a CPUA-CAU/BR com 
� 00 
--- 00 parlamentares federais, com apoio dos arquitetos � � 

4 <� deputados e senadores. (Promover os encontros em 
uo todas as reuniões de Comissão) �u 

- r,) 
< ·- Realizar reuniões técnicas junto aos Órgãos de e,: 
;,j 8 Planejamento e entidades ligadas as Políticas Urbanas e,: Q,j 
c"O 5 e Ambientais. (Promover os encontros em todas as 
= Q,j 
..... 
= reuniões de Comissão) 

r,) Participar e colaborar, em conjunto com a AIP-
'º CAU/BR e em com as CPUAs dos CAU/UFs, da 
< 6 preparação dos eventos relacionados aos temas de 
e,: politica urbana e ambiental da UIA 2018 
= 
Q,j Parceria com o Fórum de presidentes dos CAU/UF 
� 7 
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Comissão de Política Urbana e Ambiental 

8 Demandas Conjuntas das Comissões 

Incentivar os CAU/UF a implantarem suas Comissões 

9 
de Política Urbana e Ambiental e que os CAU básicos 
possuam pelo menos um contato ou representante 
sobre o tema. 

� 

e 10 
Realizar 4 reuniões da CPUA-CAU/BR nos CAU/UF 

;:, para montagem de uma agenda conjunta 
<
u Encontro CPUA-CAU/BR e CPUAs- CAUs/UF -
"' 11 

Fora de Brasília o 
� 
o Consultar as CPUAs-CAUs/UF quais temas são - 12 = 

centrais no debate da agenda urbana =
..... 
o 13 Planos Diretores e CAU/Ufs 

tt':1 
e,-

Incentivar parcerias entre o CAU/UF e gestores e � 
= 
- associações municipais para definição de instrumentos 
< 

14 
que possibilitem resultados positivos para gestão 
urbana e frisem a importância da participação ativa do 
arquiteto urbanista em todo o processo de elaboração 

e implantação dos projetos das cidades 
"' Contratação de Consultoria especializada para definir 
Q,I 

10 15 a metodologia, o formato, e o público alvo de material e,-
e,: 

Paradidático sobre Educação Urbanística -�

:e Contratação de Consultoria especializada para = 
Q. 16 elaboração de conteúdo e material paradidático sobre ---
"' Educação Urbanística no formato escolhido 
o 

Estabelecer parcerias com as prefeituras e demais = 
<I> 

ê instituições de ensino para promoção de 
= 

cursos/eventos de extensão visando atuação de � 
o 

"C 17 arquitetos e urbanistas, especialmente planejamento 
---
"' urbano, nos municípios de pequeno e médio porte: 
e,: 

.e "Arquiteto em todos os Municípios" (Ação conjunta = 
e,: CPP-CAU/BR e CEF-CAU/BR, CEP-CAU/BR) Q. 

ê Elaborar e publicar conteúdo sobre política urbana e 
e,: 18 
u ambiental. 

o 
3 Seminários / Workshops Relacionados à Política ·�

19 e,-
e,: Urbana e Ambiental (apoio na realização) 
Q. 

"êj "' Participação em eventos/seminários/Reuniões ·-= o 
19 1,,, .... 

externos relacionados à política urbana e ambiental e,: = 
A. Q,I 

--- t Realizar de Seminário Latino-Americano de Cidades 
o 5 19 fora de Brasília "i: Q,I 

= Calendário de Eventos (parceria com a AIP e 
·e 19 

Q,I Comunicação) 
r,i 

6- Encaminhar a proposta à SGM - Secretaria Geral da Mesa para
providências junto à Assessoria de Planejamento e à Presidência do
CAU/BR.

Participação da CPUA no evento de Apresentação da pesquisa 
"Fontes de aferição dos usos das metas de desenvolvimento 
Sustentável nas Regiões Metropolitanas de Minas Gerais" dia 27 de 
novembro, em Belo Horizonte- MG. 
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Coordenador da CPUA 
Coordenador da CPUA 
A Cons. Márcia Guerrante questionou como será a participação da 
Comissão no evento e na reunião em Belo Horizonte MG. O Coordenador 
Wilson de Andrade, sobre a pauta proposta pela CPUA/MG de 
participação na UIA, sugeriu conversar com os representantes da UIA só 
depois DE REALIZADO o Seminário Latino americano, ao que a Cons. 
Márcia Guerrante questionou se, demorando muito, a programação do 
evento já não estará muito estruturada. O Coordenador Wilson de Andrade 
relatou sua dificuldade de compreender qual a formatação está sendo 
proposta para UIA, qual a abordagem. Informou que já perguntou se a 
organização da UIA quer: um CAU ativo ou o CAU na condição que ele 
está agora? Relatando que nunca em nenhum momento houve uma 
manifestação em dizer: "CAU a sua parte é essa, queremos que faça isso". 
E se questiona se serão benvindos. Avaliou então ser mais importante 
discutir o conteúdo do seminário, o que querem, para depois tratarem 
sobre a UIA. A analista Isabela Müller procedeu na leitura do convite e 
pedido de apoio ao evento dos ODS, e o Coordenador Wilson de Andrade 
solicitado para fazer uma exposição em uma das mesas, se propôs a 
abordar a carta aos candidatos, com vistas às estratégias de "cobrança" aos 
eleitos. Sobre o pedido de apoio de deslocamento de três expositores da 
Mesa 2, após discussão concluíram por deliberar o seguinte: 

DELIBERAÇÃO Nº 021/2018-CPUA-CAU/BR 

7- Aprovar a participação da CPUA-CAU/BR na condição de apoiadora
do evento em epígrafe, participando da mesa de expositores;

8- Pelo pagamento de passagens aéreas e meia diária para três expositores
convidados, considerando o Centro de Custos 2.01.02.003 para realização
de "Seminários sobre meio ambiente urbano" nos elementos de despesa de
diárias e passagens;

9- Encaminhar esta deliberação à Presidência para que sejam convocados
os expositores para participar do evento no dia 27 de novembro de 2018
em Belo Horizonte-MG.

Análise de PLs e proposições sobre temas urbanos e ambientais e 
sugestão de temas para o "Fórum Interativo" promovido pela CDU 
da Câmara dos De utados 
Membros CPUA 
Coordenador da CPUA 
A analista Isabela Müller destacou que na reunião em Belo Horizonte-EH 
surgiu a proposta de incluir as CPUAs dos CAU/UF nas análises. O 
Coordenador Wilson de Andrade relatou que o que o aborreceu um pouco 
nessa relação Institucional do CAU, foi que teve muita dificuldade, por 
exemplo, não conseguiu colocar a Analista Isabela Müller como assessora 
no sistema. Explicou que pediu, mas foi negado, ao que os membros 
perguntaram o motivo e a analista respondeu que foi informado pela 
Luciana Rubino que eles, conselheiros é que são os representantes 
legítimos para proceder nas análises uma vez eleitos pelos arquitetos e a 
analista assessora a comissão. Ele informou que a contribuição que ele 
estava querendo dar ao trabalho era criar uma rede de debate legislativo, 
envolver os estados, os profissionais, conscientizar os estados para a 
necessidade desse debate, que poderia talvez surgir algum resultado. Pois 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

comissão de Política Urbana e Ambiental 

na sua opinião é uma tarefa muito árdua para ser realizada no dia a dia, 
mas a assessora não demonstrou interesse. Relatou ainda sobre a 
montagem do seminário legislativo que não teve participação da CPUA, e 
que passou por urna "saia justa" por ter apresentado a proposta que não 
estava fechada. E que chegou a reclamar com a Luciana Rubino que é 
sempre assim, que não é protagonista e não está tendo espaço para 
contribuir efetivamente e colaborar, concluindo que muitas vezes os 
conselheiros estão trabalhando para a estrutura quando ele acha que 
deveria ser exatamente o inverso. Avaliando que é necessário fazer urna 
conversa para saber qual é exatamente o papel, pois os conselheiros 
alimentando a assessoria institucional e parlamentar de informação, a 
ordem está invertida, os conselheiros que devem dizer para eles onde 
devem "gastar energia". Ele informou que entrou no sistema para ver 
como funciona, para fazer a divisão e não encontrou essa possibilidade e 
opinou que o sistema merece uma revisão nas funcionalidades pois é um 
pouco complexo, pois ele foi pensado para uso individual, não dá para 
trabalhar em grupo. Relatou ainda que recebeu um oficio solicitando que a 
CPUA fizesse uma apresentação no seminário Legislativo, ao que ele 
encaminhou para o Coordenador Adjunto, pois ele estará em viagem. O 
Cons. Nikson Dias, relatou que está preparando baseada na carta aos 
candidatos, e como terão parlamentares, que era para direcionar aos 
eleitos. O Coordenador Wilson de Andrade lembrou que no evento em 
Belo Horizonte, Cláudia Pires fez uma cobrança, perguntando o que está 
sendo feito para posteriormente cobrar a carta dos eleitos, ao que ele na 
hora aceitou e acha que agora tem que definir ações, não só para cobrar, 
mas para agir alinhado com a carta, para o CAU ter coerência. A Cons. 
Josélia Alves destacou que nem todos os candidatos tomaram 
conhecimento da carta e acha pertinente falar com quem realmente vai 
assumir, e primeiro divulgar para quem não conhece e depois tentar 
viabilizar o que concretamente é possível fazer com a carta. A Cons. 
Márcia Guerrante destacou a importância de se posicionar sobre a pauta 
do Ministério das Cidades, ao que o Coordenador Wilson de Andrade 
questionou que seria necessário começar por analisar o que é integração 
nacional, pois não existem pessoas fora da cidade em grande número, e 
elas dependem das cidades. E que eles devem pegar da carta o que é da 
competência da CPUA. O Cons. Nikson Dias fez alguns questionamentos 
sobre a importância do Ministério das Cidades, como o que deixou de 
propositura? O Cons. Jefferson de Souza sugeriu que se incentivasse os 
estados a fazerem uma vez no ano esse seminário legislativo nos estados, 
propondo assim um movimento de baixo para cima, que surta mais efeito. 
O Cons. Nikson Dias e a Cons. Josélia Alves apresentaram então proposta 
de utilizar o recurso da reunião técnica, um dia antes de uma reunião 
ordinária para fazerem estas análises. E foi feita a sugestão de ir para Belo 
Horizonte-MG no domingo, destinando a segunda-feira para trabalhar nas 
análises dos PLs, após discussão concluíram por deliberar o seguinte: 
DELIBERAÇÃO Nº 023/2018- CPUA-CAU/BR 
10- Pela realização da 2º Reunião Técnica da CPUA/CAU-BR em
Belo Horizonte-MG dia 26 de novembro de 2018, para análise dos
Projetos de Leis e proposições no Portal de manifestações;

11- Que a CPUA-CAU/BR será responsável pelo pagamento de
diárias dos membros da CPUA-CAU/BR, considerando o Centro de
Custos 2.01.02.002 - ATIVIDADE - para manter e Desenvolver as
Atividades da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental;
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12- Encaminhar esta deliberação à Presidência para que sejam
convocados os membros da CPUA-CAU/BR.

Realização de Seminário Latino-Americano de Cidades - fora de 
Brasília 
Coordenador da CPUA 
Coordenador da CPUA 
O Coordenador Wilson de Andrade ainda nos comunicados comentou 
sobre um trabalho ambiental realizado em Recife, com um parque urbano 
saindo um rio, sugerindo trazer essa discussão para o seminário. Relatou 
que o rio está degradado, parcialmente morto, que abriga área de mangue, 
que seria contornado por uma pista, que seria construída sobre o rio, mas 
houve uma movimentação das pessoas do bairro e surgiu o projeto de 
resgate do rio. O Cons. Nikson Dias complementou que eles conseguiram 
fomentar a economia, despertando na sociedade o interesse de preservar, 
promovendo passeios em embarcações, entre outros. A Cons. Márcia 
Guerrante reafirmou que o Coordenador Wilson de Andrade havia falado 
no início do ano uma coisa muito bacana: que haviam feito muito 
seminário teórico e que fugimos da prática. Então ela argumentou que a 
proposta de levar convidados não pode ser só em nível de seminário, mas 
que teria que ser em nível de workshop, com oficinas de trabalho e não 
ficar só no conteúdo. Foi aprovado então a realização do seminário em 
abril de 2019, a ser organizado pela CPUA exclusivamente, mas podendo 
incorporar parceiros para ajudar com recursos, como Banco Mundial, 
governo do estado, para que possam levar palestrantes internacionais. O 
Coordenador Wilson de Andrade informou que vai ao chile e pretende 
conversar com uma rede de lá, fazendo um primeiro contato, sem prejuízo 
a outras indicações. Lembrou dos contatos do México, que embora não 
tratem dos temas de interesse desse seminário especificamente, podem 
indicar outras pessoas. Disse que em Medelín-Colômbia é fácil conseguir 
contatos, e que a Cons. Nádia Somek teria alguns na Argentina. Foi 
discutido que o Seminário deve ter outra visão que não só destes que já 
estes acostumados a ouvir em todo seminário de Urbanismo, sendo 
necessário construir os temas principais. O Cons. Jefferson de Souza 
questionou se haveria espaço para uma abordagem da problemática local, 
ao que o Coordenador Wilson de Andrade informou que não pensou em 
nada, mas que dentro do evento pode haver um debate sobre o futuro que 
Cuiabá irá tomar. A Cons. Márcia Guerrante mencionou o núcleo que trata 
de Smart Cities, e sobre trazer pessoas do Nomads da USP. O 
Coordenador WiJson de Andrade disse que iria ver a possibilidade de 
fazer na assembleia legislativa, como vai ser no momento de aniversário 
da cidade, e deu exemplos de eventos com apoio que já ocorreram lá. Foi 
sugerido que depois do evento se disponibilizasse o link da carta com as 
palestras, e a gravação para o caso de depois se decidir publicar. A Cons. 
Márcia Guerrante falou da sua preocupação de trazer outras áreas de 
estudo, e não ficar só na visão de arquitetos. O Coordenador Wilson de 
Andrade informo que em conversa com o Presidente Luciano Guimarães, 
afirmou que gostaria de ajudar/participar com o seminário e a Assessora 
Luciana Rubino também. O Coordenador Wilson de Andrade esclareceu a 1 
Cons. Josélia Alves que a ideia é ser autônomos nessa proposição, e que f •

fará contato com a professora Maria Adélia para ajudar na indicação de / J 
nomes e no formato, uma vez que foi a partir de uma fala dela no evento 
em Roraima ue se com rometeram a realizar este evento. A ós este 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

comissão de Política urbana e Ambiental 

debate tiraram como encaminhamento que todos pensem sobre o 
seminário, aprofundem a pesquisa, busquem informação sobre os temas e 
deliberaram o seguinte: 

DELIBERAÇÃO Nº 022/2018-CPUA-CAU/BR 
l- Aprovar a realização do Seminário Latino-Americano de Cidades em
Cuiabá-MT no mês de abril de 2019;
2- Encaminhar a proposta à SGM - Secretaria Geral da Mesa para
conhecimento da Presidência do CAU/BR.

Encontro CPUA-CAU/BR e CPUAs- CAUs/UF - Fora de Brasília 
Coordenador da CPUA 
Coordenador da CPUA 
O Cons. Nikson Dias apresentou proposta de atuação nas CPUAs dos 
Estados, ressalvando que dependia de o orçamento permitir, a partir de 
uma verificação de temas importantes, problemas que são foco no estado. 
Deu como exemplo o Plano Diretor no RN, sugerindo então convidar uma 
pessoa para fazer uma palestra no dia anterior a noite e no dia seguinte 
fazer a reunião da CPUA. O Coordenador Wilson de Andrade fez uma 
intervenção pontuando que como já tinham previsto o Encontro das 
CPUAs, sugeriu começar pelo Encontro e depois deste, marcar onde irão 
realizar as reuniões. Acrescentou que os conselheiros são trazidos para se 
reunirem em Brasília, e que podem ser levados para outro estado, pois o 
custo é muito próximo. Ficou definido então pautar na próxima Reunião, 
que será em Belo Horizonte-MG a definição das cidades onde serão 
realizadas as Reuniões ordinárias da CPUA nos CAU/UF em 2019, sendo 
que Goiânia já está inscrita, a pedido da Cons. Márcia Guerrante e Natal, 
por sugestão do Cons. Jefferson de Souza. Foi feita então a proposta de 
fazer na região Norte, no estado do Acre, e o Cons. Nikson Dias sugeriu 
verificar com a ABRECON antes de definir a do Sudeste, de modo a 
"casar com um evento". Mas em princípio foram definidas: NE Natal, CO 
Goiânia, S Florianópolis, SE Vitória, N Rio Branco. Na reunião em BH

MG irão definir datas interessantes em função de eventos e clima/tempo. 

Status Relatorias das ações do Plano de Trabalho CPUA 2018 
Assessoria da CPUA 
Coordenador da CPUA 
Não foi tratado 

Contratação Educação Urbanística e Reunião para conhecer a ação 
de Educação Patrimonial do IPHAN em 2019 em Brasília 
Assessoria da CPUA 
Coordenador da CPUA 
A Secretária Geral Daniela Demartini relatou o ocorrido com o processo 

original que estava direcionado a realizar uma contratação direta, por 
dispensa o que é muito mais complexo, comprovar que só aquela pessoa 
pode realizar esse trabalho. Informou então que aquele processo foi 
arquivado, tendo sido aberto outro processo para o qual estávamos 
elaborando um termo de referência. Ela colocou para os conselheiros que 
ainda permaneceu uma dúvida sobre o escopo, se este incluiria a 
elaboração de conteúdo ou apenas a indicação de formatos de produtos 
para a educação urbanística nas escolas. Daniela então exemplificou 
descrevendo o caso da contratação do vídeo do dia do arquiteto. O 
Coordenador Wilson de Andrade explicou como foi o processo que 
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acabou direcionando para a contratação direta. Daniela Demartini 
destacou que a comissão tem autonomia para decidir e é a responsável 
pelo orçamento, mas se colocou à disposição da comissão para auxiliar 
caso algo fique emperrado. E se comprometeu a acompanhar de perto os 
trâmites para que a contratação seja feita ainda este ano. Sobre a reunião 
com o IPHAN para troca de experiências a analista Isabela Müller 
informou que fez contato com para informar da impossibilidade de 
realizar ainda este ano, mas que por não conseguir falar por telefone, 
enviou e-mail. 

Apresentação de proposta de curso sobre Parques e Reservas 

Urbanas, a ser desenvolvido em parceria com o CAU-BR às 15h 

Miguel von Behr 
Coordenador da CPUA 
O Sr. Miguel von Behr realizou apresentação de slides, cujo conteúdo se 
comprometeu a compartilhar posteriormente, em que descreve o curso 
sobre Parques e Reservas Urbanas, que ele ministra. Ao final da 
apresentação ele consulta a possibilidade de o CAU/BR financiar o curso 
para ser ministrado gratuitamente para profissionais em todo o país. 
Embora os membros tenham reconhecido a relevância do tema o 
Coordenador Wilson de Andrade informou que acreditava ser quase 
impossível essa possibilidade por se tratar de órgão da administração 
pública. Acrescentou que poderiam ajudar na divulgação e recomendação, 
ao que o Sr. Miguel von Behr disse que já tem contatos para tal. O 
Coordenador Wilson de Andrade destacou que seria um papel mais 
relacionado aos CAU/UF, mesmo assim com custos para o profissional, 
como já ocorre em alguns, e como o próprio Miguel von Behr relatou já 
ter realizado em parceria com CAU/UF. Como encaminhamento o 
Coordenador Wilson de Andrade comprometeu-se a verificar junto à 
presidência do CAUIBR, já antecipando mais uma vez, que achava ser 

,__ ________ , __ uase impossível, e informou que daria retorno assim que tivesse resposta.

�;()111, 
ISABE�f. ;;.ÉN�S

Analista Técnica 
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