Ata da Reunião Ordinária n° 106 do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, realizada em
01 de agosto de 2016, nas instalações do CAU/PE, em
Recife – PE.
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Às dezoito horas do dia um de agosto 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 106, 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, Antônio José Lins de Azevedo, Claudia
Veronica Torres Barbosa, Vânia Avelar de Albuquerque, Jório José Carneiro Barreto Cruz, Luiz
Augusto Rangel Moreira de Barros e Vera Pires Viana. Os Suplentes de Conselheiro Estadual os
Arquitetos e Urbanistas: Antônio José de Medeiros Soares e Walkyria Tsutsumi Ferreira
Coutinho. Presente a Suplente de Conselheiro Federal: Risale Neves. Presente a Diretora
Geral: Veranice de França Presente o Gerente Administrativo Armando Moury Fernandes.
Presente a Gerente Financeira Sandra Rocha Presente a Assessora de Imprensa Márcia
Guenes. 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: Vania Lucia Torres de Miranda, Viviany Nogueira Ramos Guedes, Artur Onório
Guerra de Moraes e Enio José Eskinazi. Item 3 – Primeira Parte - Expediente – 3.1 Aprovação
da Ata de nº 105ª – O presidente pergunta ao plenário se alguém gostaria de fazer alguma
contribuição, na ocasião Vânia Avelar manifestou interesse, sendo suspenso o assunto até que a
conselheira expressasse o conteúdo que deveria ser acrescentado, com a palavra Risale Neves
sugeriu que não fosse usado apelidos na nomenclaturas dos conselheiros. Ao se retomar o assunto
Vânia Avelar disponibilizou o texto que gostaria que fosse acrescentado, na ocasião Roberto
Freitas solicitou que fosse verificado junto à gravação o encaixe do conteúdo apresentado, para
que na próxima plenária a referida ata fosse votada, mas recomendou que toda a contribuição
fosse feita com antecedência a fim de ser evitado desperdício de tempo nas Sessões.
3.2
Comunicações do Presidente e do Vice-Presidente. Não houve comunicação. 3.3
Comunicações das Comissões –. 3.3.1 – Comissão de Finanças: 3.3.1.1 – Seminário técnico de
Planejamento, Orçamento e Finanças do CAU + Gespública. Com a palavra Veranice de
França realizou uma breve apresentação sobre o referido Seminário destacando alguns pontos
discutidos sobre a Resolução nº 101, acerca de alguns procedimentos que dificultavam o
cumprimento dos prazos, falou também dos débitos que poderão ser incorporados na divida ativa,
bem como a possível forma que os CAUS poderão realizar esse procedimento. A Diretora
acrescentou que existe um conflito em relação à inclusão dos débitos de anuidades, sobre esse
assunto André Parmera teceu um comentário amparado na lei 12.378 art. 52, onde há uma
determinação proibindo a cobrança judicial desses débitos, o que mereceria uma analise por parte
do CAU/PE em adotar essa esfera, visto que um profissional assistido por um bom advogado
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tornaria uma ação dessa natureza extinta por falta de exigibilidade. Veranice de França retoma
sua apresentação falando sobre a adesão dos CAUs ao Gespública comunicando que o CAU/PE
aderiu a esse modelo de gestão, devendo receber em meados de outubro um agente do Ministério
de Planejamento e Gestão, o qual irá promover um treinamento aos empregados e conselheiros,
devendo o Conselho Diretor decidir em reunião aqueles que irão participar, posteriormente
deverão apresentar a plenária os custos para trazer o referido profissional. A Diretora pediu
permissão para adiantar a matéria da 1º reprogramação do plano de ações onde foram destacados
os limites de aplicação dos valores estratégicos nos diversos Projetos/Atividades, com as devidas
propostas para reprogramação, também destacou a recomendação do CAU/BR solicitando
diminuição nos gastos de algumas atividades em virtude da crise econômica, na ocasião foi
comentada a diminuição nas arrecadações oriundas das RRT, no entanto o CAU/PE registrou uma
elevação nas arrecadações de anuidades, decorrentes das ações de cobrança desses valores.
Durante o curso da apresentação o Vice-Presidente, pediu ao Suplente de Conselheiro Antônio
Soares que suspendesse as fotografias que estavam sendo feitas por ele, lembrando que a Plenária
do CAU/PE por meio de Deliberação, proibiu a gravação de terceiros sob quaisquer mídias que
não sejam as institucionais, acrescentou que caso o Suplente não parasse, iria ser aberto votação
junto à plenária a fim de votar sua retirada da referida Sessão, em seguida a Diretora dar
prosseguimento a apresentação ressaltando as informações contábeis, e tendo sido explorados
todos os tópicos, o presidente coloca a 1º Reprogramação do Plano de Ações do CAU/PE 2016 em
votação, o qual foi aprovado por unanimidade.
4.0 –
Segunda Parte – Ordem do dia:4.1 - Matérias ou processos pautados para a referida Sessão.
4.1.1 Processo nº 1000019686/2015 – Ausência de Registro – Pessoa Jurídica – Empresa
Genus Engenharia Ltda – Relato Conselheiro Estadual Titular, Antônio José Lins de
Azevedo – Com a palavra Antônio Azevedo realizou a exposição do processo em questão
argumentando que a empresa citada, segundo os órgãos da JUCEPE e Secretaria da Receita
Federal apresentavam em seu objeto Social atividade privativa de Arquitetos e Urbanistas e sendo
formalmente notificada não realizou a defesa em tempo determinado pela lei, sendo favorável ao
entendimento da Comissão e Exercício Profissional votando pela manutenção do auto de infração
e aplicação da penalidade mínima devida, em segunda o Presidente pergunta ao plenário se algum
dos Conselheiros discordava do entendimento do Relator da Plenária, pelo que não houve. Desta
forma a Plenária decide por unanimidade pela manutenção e aplicação da multa mínima do
processo de nº 1000019686/2015 em nome da empresa Genus Engenharia Ltda. 4.1.2 –
Autorização de Representação do CAU/PE no Seminário de Direitos Autoral na Arquitetura
e Urbanismo sob a ótica do Exercício e da Ética Professional, promovido pelo CAU/BR, a ser
realizado nos dias 11 e 12 de agosto em Curitiba/PR. Com a palavra Luiz Rangel esclarece a
Plenária que o convite veio aos coordenadores das Comissões de Ética, mas que na data prevista
não poderia comparecer e recomendou para estar presente no referido seminário a Conselheira
Vania Miranda, em seguida o Presidente colocou a matéria em votação sendo aprovado por
unanimidade a participação de Vânia Miranda como representante do CAU/PE no evento ora
descrito.4.1.3 – Apresentação da 1º Reprogramação do Plano de Ações – CAU/PE -2016 – O
Assunto foi adiantado e aprovado no inicio desta Sessão.5.0 – Extra Pauta – Não houve extra
pauta. 6 -Informes. – Vera Pires solicitou divulgação entre os arquitetos sobre o Congresso
Internacional de Arquitetura e Sustentabilidade da Amazônia – II ARQAMAZONIA a ser
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realizada nos dias 14,15 e 16 de setembro, bem como o evento de comemoração ao Conjunto
Moderno de Pampulha como Patrimônio Cultural da Humanidade a ser realizado nos dias 02 e 03
de setembro em Belo Horizonte, o presidente aproveita a ocasião e solicita a assessora de
comunicação Marcia Guenes para comentar a politica de divulgação de eventos nacionais, com a
palavra a assessora esclarece que os eventos divulgados obedecem em regra aos fatores vinculados
a relevância técnica e ao apoio do CAU/BR e CAU/PE, os eventos de cunho meramente comercial
não são recomendados, Roberto Freitas sugeriu que cada conselheiro pudesse auxiliar a
comunicação em relação a comunicação de eventos, Marcia Guenes complementou a importância
de validar as divulgações apenas dos eventos que estejam de acordo com a politica de divulgação
do CAU/PE, sendo esse entendimento reforçado pelo presidente Roberto Montezuma. Risale
Neves atualizou a Plenária sobre os últimos assuntos discutidos na 56º Plenária Ordinária do
CAU/BR, dentre eles estavam: destinação de 2% das arrecadações para os projetos de assistência
técnica, Projeto Apex que levam os escritórios de arquitetura em contato com negócios
internacionais, tratativas da Comissão de Ética, convenio junto ao banco do Brasil etc. Antônio
Azevedo atualizou a plenária sobre os procedimentos de aprovação de projetos junto a prefeitura
de Petrolina, segundo o conselheiro o prefeito solicitou que os arquitetos se reunisse e
apresentasse um laudo, demostrando concordância com o entendimento que será apresentado
pelos arquitetos. Vânia Avelar comunicou a Plenária publicação de seu livro sobre as bicas
publicas de Olinda, o qual já foi apresentado em diversos locais, sendo uma grande contribuição
para Olinda e Pernambuco.
7 - Encerramento. Esgotando-se todos os assuntos o Presidente
realizou os agradecimentos e declarou encerrada a presente sessão. Recife, 01 de agosto de
2016._______________________________.
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Arquiteto Roberto Montezuma Carneiro da Cunha.
Presidente do CAU-PE
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