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! DATA
LOCAL

4 de junho de 2019 l HORÁRIO

Sede do CAU/SC - Fjorianópolis - SC

09h às 19h

.j

Josélia da Salva Alvos (AC)

José Jeüerson de Sonsa (RN)

l Luciano Narezi de Bruto (MT)

l Márcia Guerrante Tavares (GO)
Nikson Dias de Oliveira (RR)

il.l!©sKllWe!.:blpçee!

Coordenador
Membro
Membro
Membro
Membro
Analista técnica

{
PARTiCnANTES

ASSESSORIA

OjiDEM DO DIA

A.fuste de datas Reuniões CPUA-CAU/BR nos CAU/UF e CPUA
Itinerante - Visita técnica em áreas urbanas de relevância nos
mumcipios:

1.1 CAU/SC 04/06 Reuniões; 05/06 Evento/Encontro CPI.JA SUL e
visita técnica. Deliberar sobre convocações e alteração de local;

1 .2 CIAU/RN 06 e 07/08;
1.3 CAU/AC 3 e 4/09;
1 .4 CAU/GO l e 2/10 Seminário Anual da CPUA CAU/GO;

CAU/RJ - UIA 2020 8 e 9/1 1
Assessoria da CPI.JA
Coordenadora da CPUA

Ficou definido que a coord. Josélia Alvos irá participar do SAMA/RR
representando a CPUA, a decisão será deliberada na próxima reunião. Sobre
as alterações das datas a comissão aprovou, através da Deliberação N'
008/20 1 9 -- CPUA-CAU/B R, o seguinte:

Forte
Relator

1- Alterar o local e data das seguintes reuniões ordinárias da CPUA
CAU/BR em 2019:

a. 80' no dia 06 de agosto, em Natal no CAU/RN;
b. 8 1' no dia 03 de setembro, Rio Branco no CAU/AC;
c. 82' no dia 0 1 de outubro, Goiânia no CAU/GO; e
d. 83' no dia 07 de novembro no CAU/RJ.

Encaminhamento 2. Aprovar a participação da CPI.JA-CAU/BR nos seguintes eventos:
a. Seminário Regional das CPUAs/Nordeste, no dia 07 de agosto

em Natal/RN;
b. Seminário Regiona] das CPI.JAs/Norte, no dia 04 de setembro,

Rio Branco/AC;
c. Seminário Regional das CPI.JAs/Centro Oeste, no dia 02 de

outubro, Goiânia/GO;
d. Seminário Regional das CPUAs/Sudeste, no dia 08 de

novembro, no Rio de Janeiro/RJ.

3- Aprovar que a CPUA-CAU/BR será responsável pelo pagamento de
Passagens, diárias e deslocamento dos membros da CPUA-CAI.J/BR e da
Analista Técnica lsabela Müller Menezes;
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4. Encaminhar esta deliberação à Presidência para que

a. Sejam convocados os membros da CPUA-CAU/BR para
participar do Seminário Regional das CPUAs/NE no dia 06 de
agosto em Natal/RN, considerando o Centro de Custos 2.0 1 .02.004

PROJETO - Eventos e publicações sobre Política Urbana e
Ambiental nos elementos de despesa de diárias e passagens,
observando a disponibilidade de voos para a participação dos
conselheiros nas reuniões das comissões ordinárias em Brasília nos

dias 08 e 09 de agosto;

b. Seja convocada a 80' reunião ordinária da CPUA dia 07 de
agosto na sede do CAU/RN, considerando o Centro de Custos
2.01 .02.002 --ATIVIDADE - Manter e Desenvolver as Atividades
da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental;

lc. Promova junto à Secretaria Geral da Mesa a convocação da
Analista Técnica lsabela Müller Menezes;

Estratégias para o encaminhamento do prometo Educação Urbanística:
ICAU-Educa
il2i.ygjgêçêg.LHublicidade dos resultados;

Assessoria da CPI.JA
Cona. Jefferson de Souza

Foi sugerido pela bons. Márcia Guerrante identificar vídeos e jogos
existentes para serem incorporados ao Programa 'CAU-Educa', e já incluir
e encaminhar para as contratadas o jogo: http://cidadeemiogo.org.br/.
Josélia apontou a necessidade de apresentar para o CAU, sugestão bons.
Márcia Guerrante cada conselheiro ler o prometo e na próxima reunião
apresentar sua proposta para próxima reunião montar uma estratégia de
implantação. coord. Josélia Alvos sugeriu fazer um levantamento do custo,
a analista lsabela Menezes destacou que para isso é necessário preparar um
termo de referência para solicitar orçamentos com ao menos três empresas.
Foi pedido para solicitar o arquivo de pomar poí?z/ da apresentação do
produto final, para apresentar para o presidente, comunicação e
posteriormente, quando tivermos uma prévia de custos, pedir para inserir
como ponto de pauta das ordinárias um momento para apresentar. Sugerir
à comunicação publicar uma matéria com o resultado da pesquisa feita
através dos questionários. O portal já poderia disponibilizar essas iniciativas
wç.blw.içlçnli8çqq!!?
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Fonte
Relatar

Encaminhamento

3

Relator

Memorando de Entendimento ONU-Habitat (Parceria CRI)
..3:.4..Pro PQ$ta 1lç açqç!..çg1lj.u nta?

Assessoria da CPUA
Coordenadora da CPUA

Foi definido que será enviado o calendário dos seminários regionais das
CPUAs, convidando-os a participar nos locais onde tiverem escritório, que
puderem enviar representante.

Enc:amiahamento

4

Forte
Relator

Parüefia com a CPP-CAU/BR
Assessoria: da CPUA e CPP
Coordenadora da CPUA
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Foi definido verificar se na Reunião Ordinária de julho a CPP-CAU/BR
estará reunida em Brasília para marcarmos um momento de reunião
conJ unta no dia da própria reunião.

Encaminhamento

Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR e Revisão
dos Indicadores dQ .pll1lejamç111Q E.!trltégjç9.
SGM
Coordenadora da CPUA

Foütê
Relator

A analista lsabela Menezes apresentou a estimativa de custos, das
realizações das reuniões nos CAU/l.JF, para os membros avaliarem o
impacto dessas reuniões na Planilha Reprogramação do Plano de Ação, que
havia; sido solicitada na última reunião, foi decidido fazer o detalhamento
das Anões de Prometo na próxima reunião, uma vez que o orçamento previsto
para á realização do seminário latino americano poderá ser remanejado para
a segunda etapa do projeto de Educação Urbanística.

Enc;alinhamento

ORDEM DO DIA - CONJIINTA CPUA-Su}

6
Fonte
Relütür

Pjltribyiç$9 g9e PTQiçtQ$ gç .Çli..pelas CPUAs
Assessoria Institucional e Parlamentar-CAU/BR
Coordenadora da CPUA-CAU/BR

A presidente do CAU/SC Daniela Sarmento relatou como o tema foi
debatido no âmbito do Fórum dos presidentes e da estratégia e metodologia
de abordagem junto aos parlamentares, que está sendo construídajunto com
a Assessoria Institucional e Parlamentar-CAU/BR. A cona. da CPUA/BR

Márcia Guerrante preparou a distribuição durante a reunião e ficou definido
que será enviada a distribuição por e-mail, contendo orientação de como
será esse fluxo, informando o prazo para análise, entre outros. Foi solicitado
à analista lsabela Menezes reforçar o pedido à AIP para a criação .de /ogí/z

.p.qlg. !pqlii g$ golpe!!gç!..gç..l?.gl.!çlç Ê!..plbqna nos estados.

EBcamiühainento

Definição de temas UIA
7. 1 Participação dos Estados do Sul e a organização de um possível evento
.ulpg!!Êl9
Coordenadora da CPI.JA-CAU/BR
Coordenadora da CPI.JA-CAU/BR

7

Relator

Foi proposto pela coord. da CPI.JA/BR Josélia Alves de levar para o
congresso material oriundo das CPUA Itinerantes. A coord. da CPUA/SC
Jaqueline Andrade lembrou da proposta do Grupo de Trabalho da Região
Sul no ll Encontro das CPUAs, de realização de um 111 Encontro em Porto
Alegre na ocasião do CBA para tratar de temas para UIA. E acrescentou
que os eventos do dia Seguinte ("Caminhada Jane Jacobs" e "Análise de
Territórios Complexos: a renovação urbana de áreas centrais históricas")
tem como objetivo produzir um documento de entendimento do CAU/SC,
com a.compilação dos resultados. Mas ficou decidido que esse momento de
cõfnpilação e avaliação de todas as CPUAs Itinerantes será realizado em
um 3' Encontro de CPUAs em Brasília nos dias 16 e 17 de dezembro entre
o dia do arquiteto e Plenária Ampliada otimizando os custos de
deslocamento (considerar na reprogramação do plano de ação).
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Fonte
Relator

.FEpj.çlo$.41..comjss$g11pmo.çi=bb plj11$zar,.g(;!k
CPUA/SC
CPUA/SC

A coord. da CPI.JA/SC Jaqueline Andrade informou que a ideia deste ponto
é compartilhar informações sobre os proJetos que estão sendo
desenvolvidos e como podem servir de referência para outras CPUAs. Ela
passou a apresentar o prometo "Fundamentos para as cidades 2030" e as
Ações em ATHIS. O cona. do CAU/RS Emílio Merino Dominguez na
sequência relatou as atividades da CPI.JA no CAU/RS, e informou que a
comissão está deixando uma "carteira de propostas de projetos e ações" para
que a próxima gestão possa decidir se dará continuidade. A coordenadora
da CPUA/SC Jaqueline Andrade apresentou ainda a plataforma de inscrição
de rellesentantes do CAU/SC, uma estratégia para dar conta da demanda
de solicitação de participação do CAU/SC, quando é convidado a participar
de reuniões e eventos. Foi relatado que em geral, os representantes
habilitados têm um mandato que coincide com o mandato dos conselhos e
fórum dos municípios. Mas relatou que apenas cerca de 10% dos
representantes são realmente atuantes e submetem ao CAU/SC, seus
relatórios de participação, razão pela qual elaboraram um "Manual do
representante" para orientar melhor como deve ser essa representatividade,
contendo os instrumentos de suporte (normativos, resoluções, deliberações)
que é constantemente atualizado, tendo em vista que é on ///ze. A coord. da
CPUA/BR Josélia Alvos relatou a situação anual do Prometo de Educação
Urbanística no Ensino Fundamental e sobre a proposta do Sistema IJnico
de Planeamento Urbano.

Encaminhamento

9

Forte
Relator

Construção de proposta de fluxo de comunicação nos processos que
Jglnl)çlqp a CPUA
CPUA/SC
CPUA/SC

A coordenadora da CPUA/SC Jaqueline Andrade relatou a constante e
crescente demanda de posicionamento, parecer e apoio em diversos temas
urbanos e as dificuldades que existem para alinhar os fluxos de
comunicação (1) internos; (2) entre CAU/BR e CAU/UF; e (3) do CAU
com a sociedade. A presidente do CAU/SC Daniela Sarmento descreveu a
proposta de criação das câmaras temáticas, que elaborariam cartas de
orientação a serem publicadas num portal/plataforma de compartilhamento
de arquivos das comissões. Acrescentou que estas cartas devem fortalecer
o trabalho do profissional arquiteto na ponta, e não um documento que a
prefeitura entenda que pode abrir mão de um EIV (Estudo de impacto de
Vizinhança) por exemplo. A presidente do CAU/SC Daniela Sarmento
destacou que todo posicionamento sempre terá um enfrentamento político
e é preciso saber se estamos preparados para isso. Por esta razão a proposta
da presidente é de que deve haver um movimento interno de priorização,
dizendo alguns "não", e só "co/orar o pé na rzza" quando o entendimento
estiver bem alinhado. Sugeriu ainda construir um "caráter" dos documentos
que- a :CPUA produzir, deixar claro que não faz parecer nem laudo técnico.
Foi. tirado como encaminhamento estudar esse modelo ao longo de 2020 a
partia dag experiências da CPUA Itinerante.

Encaminhamento

Ã

Setor Comercial sul (SCS), Quadra 2, Bloco c Ed, serra Dourada, salas 401 a 409 l CEP: 7Q.300-902 Brasília/DF l Telefone:

www.caubr.gov.br SUMULA DA 78a REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/BR

i1) 3204-9500

h.h '



SERÁ:çO PU8LICQ FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

EXTk\ PALHA

Forte
Relator

Desenvolvimento de projeto regional CPIJA
CPUA/SC
CPUA/SC

A coordenadora da CPUA/SC Jaqueline Andrade sugeriu a criação de
diretrizes e eixos temáticos para proJetos em comum envolvendo as
CPUAs/SI.JL, iniciando através de um protocolo de intenções.

EIHcüininhameüto
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Analista Técnica

')

setor Comercial Sul (SCS), Quadra 2, Bloco C Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409 l CEP: 70.300-902 Brasília/DF l Telefone: (61) 32t)4-9500

www.caubr.gov.br SUMULA DA 78ê REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/BR
5


