Ata da Reunião Ordinária n° 104 do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, realizada em
06 de junho de 2016, nas instalações do CAU/PE, em
Recife – PE.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Às dezoito horas do dia seis de junho de dois mil e dezesseis, nas
instalações do CAU-PE, reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Pernambuco em sua Sessão Ordinária nº 104, convocada sob a égide da Lei n° 12.378, de 31 de
Dezembro de 2010. A presente reunião foi presidida pelo Senhor Presidente, Arquiteto e Urbanista
Roberto Montezuma Carneiro da Cunha. Presentes os Conselheiros Estaduais Titulares
Arquitetos e Urbanistas: Altemar Roberto Barbosa Freitas, Antônio José Lins de Azevedo,
Viviany Nogueira Ramos Guedes, Marcelo de Brito Albuquerque Pontes Freitas, Jório José
Carneiro Barreto Cruz, Luiz Augusto Rangel Moreira de Barros, Vânia Avelar de Albuquerque,
Vânia Lúcia Torres de Miranda e Vera Pires Viana. Presente a Diretora Geral Veranice de França
Presente a Assessora Técnica Ângela Carneiro da Cunha. Presente o Conselheiro Federal
Fernando Diniz Presente a Assessora de Imprensa Laura Cortizo. Presente o Assessor Jurídico
André Parmera. Item 01 – Verificação de Quorum – Havendo quorum regulamentar foi dado
início aos trabalhos. Item 02. – Justificaram as Faltas os Conselheiros: Artur Onório Guerra de
Moraes, Enio José Eskinazi e Claudia Veronica Torres Barbosa. Item 3 – Primeira Parte Expediente – 3.1 Aprovação da Ata da Sessão anterior (ata nº 103) – Na ocasião, Roberto
Freitas esclarece que por um equivoco, a referida ata não foi encaminhada com antecedência aos
conselheiros e sugeriu que a votação de sua aprovação fosse realizada na próxima plenária pelo
que foi acatado por todos os conselheiros presentes. 3.2 Comunicações do Presidente e do VicePresidente. O Vice-Presidente comunica que a plenária em curso, deve explorar e debater apenas
os assuntos descriminados em pauta. Em seguida o senhor Presidente anuncia a presença da
Arquiteta e Urbanista Larissa Kelly de Almeida Moura que formalizou uma solicitação para
participar desta plenária. 3.3 Comunicações das Comissões – Vania Miranda comunicou que
devido à impossibilidade de assumir os compromissos demandados pela coordenação da
Comissão de Exercício Profissional, pediu a renuncia do cargo e acrescentou que a conselheira
Walkyria Tsutsumi sob a aprovação dos membros da comissão assumiu a coordenadoria da
referida. Vera Pires pediu a palavra para tratar da importância da integração das comissões sendo
informado que a comissão de exercício pretende estruturar um seminário, tornando-se interessante
uma reunião entre as Comissões de Ensino e a Comissão Exercício Profissional a fim de evitar
sobreposição de assuntos. Vânia Avelar diz que observa que dentro da Comissão de Exercício
Profissional, existe a necessidade de se assumir uma postura de orientação, sendo a ultima reunião
construída nesse aspecto. Luiz Rangel informa que haverá um Seminário de Ética em Campo
Grande no Mato Grosso do Sul nos dias 09 e 10 Junho e na impossibilidade do comparecimento
de um dos conselheiros membros da CED, indicou o Gerente Técnico Claudio Cruz que também é
assessor da comissão, na ocasião o Vice Presidente declarou que diante do exposto a votação para
representação seria indispensável, estando decido que Claudio Cruz representará a Comissão de
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Ética no referido evento. 4.0 – Segunda Parte – Ordem do dia: 4.1 – Matérias ou processos
transferidos da Sessão anterior: 4.1.1 Processo nº 088/2015 – Ausência de Registro – Pessoa
Jurídica – Empresa ACR Consultoria – Relator Suplente de Conselheiro Estadual, Arq. E
Urb. Jorge Passos Foi informado que Jorge Passos, revisor do processo, comunicou que não
poderia comparecer a plenária, devendo esta matéria ser transferida para a próxima Sessão. 4.2 Matérias ou processos pautados para a referida Sessão. 4.2.1 – Plano de Fiscalização
Veranice de França declarou que o referido plano foi enviado anteriormente aos conselheiros, não
sendo apresentada nenhuma contribuição, Roberto Freitas sugeriu que fosse concedido mais uma
semana para que os Conselheiros pudessem realizar uma possível contribuição, passados estes
dias, não havendo contribuições pode-se considera-lo como fechado, pronto para ser executado.
4.2.2 – Escritórios descentralizados – Resolução CAU/BR nº 116/2016 – Veranice de França
apresentou a Resolução que trata da possibilidade de criação de escritórios descentralizados para
atender as demandas dos arquitetos da região do interior, acrescentou que na época que a
Resolução foi publicada cogitou-se a possibilidade de ser criado um escritório nas cidades de
Caruaru e Petrolina, mas que qualquer decisão a respeito, é necessária ser embasada em um estudo
de viabilidade. O presidente reforçou o entendimento do estudo prévio para não iniciar algo que
não possamos manter, na ocasião solicitou a direção geral um levantamento de custos sobre a
implantação de um desses escritórios. Roberto Freitas acrescentou que em momento algum, a
Resolução apresenta a criação desses escritórios como algo obrigatório, relatou ainda, que a
quantidade de arquitetos na respectiva cidade constitui um dos maiores fatores que justifique uma
eventual implantação. Tom Azevedo sugeriu que uma alternativa a ser estudada, seria a
possibilidade de um fiscal, se deslocar a cada três meses, percorrendo por quinze dias as cidades
interioranas que demandassem pela atuação do CAU. Marcelo Freitas comentou que a questão de
números de arquitetos na região é importante, mas deve-se levar em consideração também, o
aspecto econômico da cidade, fator que pode demandar um futuro crescimento. Vânia Avelar
emitiu a opinião que além do custo, o aspecto da relevância da fiscalização em si, justificaria a
necessidade de uma atuação maior nessas cidades, uma vez que esse é o papel do Conselho, que já
possui recursos financeiros para isso. Jório Cruz comentou sobre o numerário de arquitetos no
estado de Pernambuco, alertando que a grande maioria está na região metropolitana, com quase
90% dos arquitetos, em Caruaru temos 145(cento e quarenta e cinco) arquitetos e em Petrolina
67(sessenta e sete), as demais cidades temos números bem mais inexpressivos, fato que não
justificaria a implantação de um desses escritórios, complementou que as visitas regulares a essas
cidades fossem a principio, uma alternativa mais viável. Luiz Rangel perguntou se no plano de
fiscalização já contempla visitas a esses municípios, com a palavra Veranice de França, informou
que o plano visa alcançar os locais com o maior numero de arquitetos e urbanistas, as cidades
pensadas foram Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, mas para tanto haverá a necessidade de
promover uma divulgação previa nos respectivos municípios para que a visita seja eficaz. Roberto
Freitas reforçou o entendimento que o Plano de Ação será considerado pronto para a execução
caso ninguém faça as contribuições no prazo dado no inicio da Plenária. 4.2.3 – Nova SedeRoberto Freitas informou que este assunto estava em pauta para cunho informativo, afim de dar
ciência que o CAU/PE considera esse assunto importante, pausa: “interferência do Senhor
Suplente de Conselheiro Antônio Soares, que passou a filmar a reunião sem permissão, foi
interpelado pela Diretora Geral Veranice de França, onde informa que ele (Antônio Soares) não
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tem autorização para gravações audiovisuais, e de forma inconsequente passou a filmá-la sem
autorização da mesma, por esta razão a Diretora Geral solicitou permissão para se retirar,
afirmando que vem sofrendo assédio moral do Suplente há muito tempo, e que não compactua
com este tipo de postura. Antônio Soares comenta que a Plenária é pública, continuando com a
gravação.” Roberto Freitas – Por ocasião de ato infortúnio ocorrido por interferência do Senhor
Suplente de Conselheiro Antônio Soares, no curso desta sessão plenária, o pleno decide colocar
em votação, por recomendação da assessoria jurídica presente, permitir gravações de qualquer
meio audiovisual das Plenárias do CAU/PE, nas formas não institucionais. Antes da votação Tom
Azevedo argumentou que as gravações não institucionais podem comprometer a confiabilidade
das informações, já que um terceiro pode divulgar edições isoladas, que distorçam a realidade, e
reforçou que só as gravações institucionais tem credibilidade, garantindo a integridade de tudo que
é realizado nas plenárias deste Conselho. Após as considerações Roberto Freitas coloca em
votação sobre a permissão de um terceiro realizar gravações de qualquer meio, na ocasião 02
(dois) conselheiros se declararam favoráveis, 01 (um) se absteve e 06 (seis) se declaram contra.
Desta forma, por maioria dos votos, o plenário decide pela proibição de qualquer meio de
gravação audiovisual feita por terceiros nas Sessões Plenárias deste CAU, sendo permitido apenas
as gravações institucionais. Continuando... e que continuamos na busca pelas alternativas de
possíveis locais para instalação da nova sede, acrescentou que assim que forem formalizado algo
mais concreto será prontamente comunicado a plenária. Vania Avelar tece o comentário sobre a
necessidade de se estabelecer prioridades, afirmando que em sua opinião, o momento é de se
primar pela fiscalização e qualidade dos serviços prestados, argumentou que como um conselho
recém-criado não é o momento de se preocupar com a aquisição de sede. Roberto Freitas
realizou esclarecimentos no aspecto financeiro, relatando que existem rubricas, onde determinadas
quantias só podem ser usadas para determinado fim, assim como existem os recursos destinados a
fiscalização, também existem reservas que foram acumuladas no período da criação do CAU até o
presente momento, que só podem ser usadas para a aquisição de bens imóveis. Vânia Miranda
pediu a palavra para expressar a relevância da importância da aquisição da sede, relatando que o
nosso Conselho merece e precisa de uma instalação mais apropriada, onde possa ter realmente a
ideia de “casa”, classificando esse acontecimento como um marco importantíssimo para o
CAU/PE. O Presidente reforçou que esse entendimento tem sido recomendado pelo CAU/BR,
pois a “arquitetura é a casa”, essa tem sido a nossa matéria devendo ser concretizada afirmou
presidente. Vera Pires pergunta se já existe um imóvel ou terreno em vista, sugerindo que o
projeto da sede seja em nível de concurso, já que o CAU/PE defende a realização dos Concursos.
Com a palavra o presidente comenta que tudo isso já tem sido estudado e planejado e as decisões
tomadas serão apresentadas para contribuições. Luiz Rangel aproveitou a ocasião, para mobilizar
todos os conselheiros que tenham acesso aos órgãos públicos na busca de imóveis que possam ser
cedidos ao CAU, visto que por sermos uma Autarquia Publica Federal temos essa prerrogativa.
4.2.4 – Campanha de Publicidade e Contratação de Agência de Comunicação O presidente
comunicou sobre a possibilidade de ser realizada uma licitação para dar prosseguimento a esta
demanda. Vânia Avelar reforçou a importância desse assunto, mas expressou os cuidados que se
deve ter com os conteúdos das informações a serem repassadas, devendo ser direcionada tanto aos
arquitetos como para a sociedade com o objetivo de promover a valorização do profissional
arquiteto. Vania Avelar pediu esclarecimentos sobre um conteúdo que estava na pauta da
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Comissão de Exercício Profissional sobre contratação Ad-Hoc, de arquiteto para interior de PE,
Roberto Freitas disse que a plenária desconhece este assunto, questionou sobre maiores detalhes
dessa contratação ou existência de algum oficio da Comissão retratando o assunto, não existindo
maiores informações por parte da conselheira, classificou o assunto como prejudicado, não
devendo ser objeto de extra pauta, recomendando que o assunto fosse trazido de forma correta
pela conselheira. 4.2.5 – Relatório do Congresso do AIA, pelo Conselheiro Federal, Arq. E
Urb. Fernando Diniz Moreira – Fernando Diniz expos um breve resumo sobre sua participação
representando o presidente do CAU/BR na convenção anual do AIA ocorrida nos últimos dias 18 a
21 de maio na Filadélfia. O Conselheiro relatou que houveram mais de 21.000 (vinte e um mil)
participantes sendo 70% deles arquitetos, e teve a oportunidade de assistir inúmeros workshops e
reuniões estreitando os laços do Conselho com as instituições internacionais. 5.0 – Extra Pauta –
Tom Azevedo relata as tratativas das atividades que serão realizadas em Petrolina, afirmando que
os órgãos envolvidos já foram contactado devendo ser apenas formalizado oficialmente,
comunicou também o planejamento das atividades começarem entre o período de 21 de setembro
e 21 de outubro, deixando claro que tudo foi formatado dentro do CAU/PE, Tom Azevedo
informou que ficará a disposição do Conselho, permanecendo em Recife entre os dias 27 de junho
e 01 de julho, na ocasião passou para as mãos da presidência um esboço do planejamento dessas
atividades, solicitou também que as comissões de Ensino e Formação e a Comissão de Exercício
Profissional se debruçassem e se envolvessem com o projeto como também todo o CAU/PE.
Roberto Freitas solicitou extra pauta para tratar da distribuição do processo da empresa Gênesis
Engenharia Ltda processo 19686/2015, que solicitou recurso ao Plenário, sendo o referido
processo distribuído para o conselheiro Tom Azevedo. 6 -Informes. – Não houve informes. 7 Encerramento. Nos minutos finais da reunião, o Presidente explanou sobre a colaboração do
Conselheiro Jório Cruz na sugestão dos eixos que foram construídos em Pernambuco, debatidos
em Brasília e levados por Fernando Diniz ao Presidente do AIA, o qual elogiou a visão construída
pelo Brasil. Em seguida reforçou o entendimento da visão coletiva, a qual pode se tornar
referencia internacional, e tendo realizando os agradecimentos, declarou encerrada a presente
sessão ao som de uma salva de palmas, a qual eu Izabel Guimarães secretária da reunião, dou fé.
Recife, 06 de junho de 2016._______________________________.
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Arquiteto Roberto Montezuma Carneiro da Cunha.
Presidente do CAU-PE
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