Ata da Reunião Ordinária n° 107 do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, realizada em
06 de setembro de 2016, nas instalações do CAU/PE,
em Recife – PE.
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Às dezoito horas e vinte minutos do dia seis de setembro 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 107, 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. Para secretariar a 107ª Sessão
Ordinária, a Senhora Diretora Geral: Veranice de França. Presentes os Conselheiros Estaduais
Titulares Arquitetos e Urbanistas: Altemar Roberto Barbosa Freitas, Antônio José Lins de
Azevedo, Viviany Nogueira Ramos Guedes, Claudia Veronica Torres Barbosa, Vânia Avelar de
Albuquerque, Jório José Carneiro Barreto Cruz, Luiz Augusto Rangel Moreira de Barros, Vânia
Lúcia Torres Miranda e Vera Pires Viana. Os Suplentes de Conselheiro Estadual os Arquitetos e
Urbanistas: Sem a presença de Suplentes. Presente a Assessora de Imprensa Márcia Guenes.
Presente o Assessor Jurídico André Parmera. Presente a Secretária Executiva Renata Tavares.
Presente o Assessor Especial da Presidência Arq. E Urb. Bruno Ferraz. 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 e Enio José Eskinazi.
Item 3 – Primeira Parte - Expediente – 3.1 Aprovação das Atas de nºs 105 e 106 – O
presidente pergunta ao plenário se há alguma consideração a serem feitas nas referidas atas – não
havendo correções, abre votação para aprovação simultaneamente das atas 105 e 106, foram
aprovadas por unanimidade. 3.2 Comunicações do Presidente e do Vice-Presidente – Roberto
Freitas, Conselheiro Estadual, solicita por uma questão de ordem a inversão de pauta para
protocolar adoção de procedimento legal, em face ao Senhor Suplente de Conselheiro Estadual,
Antônio José de Medeiros Soares: “Recife, 06 de setembro de 2016, ao Arquiteto e Urbanista
Roberto Montezuma Carneiro da Cunha, Presidente do CAU/PE, referente Adoção de
procedimento legal. Senhor Presidente, na condição de Conselheiro deste Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco – CAU/PE, tomei conhecimento no dia de ontem,
através do face book, que o Suplente de Conselheiro, o Sr. Antônio José de Medeiros Soares
efetuou graves acusações contra os Conselheiros deste CAU/PE, conforme material abaixo.
Conforme se observa da veiculação acima, de responsabilidade do Suplente de Conselheiro, o Sr.
Antônio José de Medeiros Soares, o mesmo afirma que o referido material foi impresso sem
aprovação prévia deste plenário do CAU/PE, o que não é verdade. A elaboração e a impressão do
referido material foi aprovado por sessão plenária, conforme cópia das deliberações em anexo.
Ainda, afirma o Suplente de Conselheiro Antônio José de Medeiros Soares, que os Conselheiros
estão fazendo autopromoção e mantendo um grupo dominante para tirar proveitos políticos e que
o CAU/PE, não pode ser usado como um escritório particular e continuar concorrendo com os
arquitetos e urbanistas no qual deveria defender e valorizar. Senhor Presidente e demais
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Conselheiros, não é a primeira vez que o Senhor Suplente de Conselheiro, o Sr. Antônio José de
Medeiros Soares, faz acusações levianas contra membros Conselheiros do CAU/PE, sem que
tenha adotada qualquer medida legal. A meu ver as infundadas alegações de que os Conselheiros
deste CAU/PE estão fazendo autopromoção atinge não só a minha pessoa, mas a todos os
Conselheiros do CAU/PE, vez que nenhum Conselheiro tira qualquer proveito político, de
qualquer divulgação efetuada pelo CAU/PE. Assim, Senhor Presidente, na condição de
Conselheiro do CAU/PE, venho requerer que este colegiado adote as medidas legais necessárias,
no sentido de determinar que o Suplente de Conselheiro, o Sr. Antônio José de Medeiros Soares
informe quais são os Conselheiros deste CAU/PE que estão se promovendo às custas desta
Instituição e quais os Conselheiros que estão tirando proveito político com a referida divulgação
didática efetuada pelo CAU/PE e ainda quais são os Conselheiros deste CAU/PE que estão
utilizando as dependências físicas do CAU/PE como seu escritório particular. Certo de que meu
pleito será atendido, agradeço a atenção recebida por parte deste Conselho. Atenciosamente,
Altemar Roberto Barbosa Freitas – Conselheiro do CAU/PE.” Roberto Freitas - Eu acho que nós
estamos aqui para colaborar para que este Conselho cresça, não temos mais tempo para aguentar
provocações, aguentar maledicências, onde todos nós temos as nossas ocupações profissionais,
todos nós estamos aqui dando um pouco de cada um em prol de uma classe, e não vou mais
tolerar, acho que tudo tem limite, não vou mais aceitar que sejamos difamados desta forma e que
não tomemos nenhuma posição legal sobre este tipo de comportamento. Então vou assinar este
documento à vista de todos, e colocar este pedido ao Senhor Presidente e se achar por bem,
colocar para este Colegiado para que nós possamos tomar as devidas providências. Obrigado a
vocês. O Senhor Presidente Roberto Montezuma abre a palavra. Jório Cruz – Eu gostaria de
dizer que com todas as pessoas que eu conheço e convivo neste Conselho, somos todos
voluntários, não tem ninguém aqui com interesse de tirar proveito de nada, político, nunca na
minha vida tirei proveito político, estou me sentindo agredido pessoalmente porque na reunião de
ontem tinha uma participação minha, eu não escrevi aqueles artigos para me promover, eu recebi
nada em matéria de contribuição ou pagamento, nunca solicitei ao CAU nada disto, pois é
propósito do CAU dar uma ênfase grande a questão da Metrópole e estamos inclusive trabalhando
em outros aspectos da Metrópole, voluntariamente sem nenhum problema, de modo que eu não
admito pertencer a uma Entidade com pessoas do mesmo nível meu, fazer este tipo de agressão,
então peço a todos os colegas que tomem uma posição correta, adequada para que possamos
eliminar este tipo de procedimento, ninguém aqui usa este procedimento, somente esta pessoa,
então não podemos conviver com esta pessoa, peço a vocês que tenham um pouco de consciência
e ajudem ao CAU a cortar este mal que nos atormenta, eu não acho que seja o caso que estamos
achando que é exagero de Jório, que é exagero de Roberto Freitas, e que estamos a um ano e meio
com um dossiê com quase um palmo de altura de coisas que são publicadas nas redes sociais todas
denegrindo, todas agredindo, todas difamando a Instituição, quando ele fala em Jório, quando ele
fala em qualquer outra pessoa aqui, ele está falando de uma Instituição, então isto aqui foi um
absurdo, confesso caro amigo Montezuma, foi uma pena que tivemos a orientação de ficarmos
quietos, amofinados durante um ano e meio. Então eu peço a vocês que em nome da nossa
unidade, em nome da nossa lealdade e da nossa condição de Conselheiros voluntários, que se
posicione contra este tipo de atitude, é um favor que peço a vocês, obrigado, desculpem a minha
irritação. Roberto Freitas solicitou protocolo de recebimento do referido documento. Claudia
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Torres – Realmente é muito surpreendente, quando a gente pensa que não vai piorar, de repente
piora, realmente é muito sério o que está acontecendo, e se as Leis não estão claras para tratar
deste tipo de assunto, elas são criadas para serem adaptadas para novas situações, então eu
colocaria como sugestão uma manifestação da Plenária com relação ao afastamento do Suplente
de Conselheiro das suas atividades junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, uma suspensão
o que seja, não sei se tem encaminhamento ou procedimento, uma ação coletiva, através de um
processo ético que precisa ser instaurado, que precisa ser feito de imediato, e que ele vá provar na
justiça todas as suas acusações, e não nós ficarmos numa situação de refém tendo que provar a
nossa inocência, e na realidade não, é ele que tem que provar, ele que está acusando ele que prove,
e ao não provar que seja penalizado por estas acusações que afeta a reputação de todos nós. A
minha proposta de encaminhamento é este, um repúdio coletivo que seja encaminhamento, esta é a
minha posição. Roberto Freitas – Eu gostaria de acrescentar Conselheira Claudia, que concordo
com você, mas como foi dito no meu documento que o CAU deliberasse para as medidas legais e
cabíveis, não é só internamente, na minha visão é de prosseguir com medida judicial, não
conseguimos mais ficar desta forma. Ontem todos nós estávamos no lançamento do Caderno 1,
viu o quanto foi fantástico, eu acho que é uma coisa que começa a agregar a todos da profissão, se
vocês verificarem no meu documento, ele postou ao chegar em sua casa às onze e meia ele já
estava postando isto, quer dizer, fora o que eu tive que ouvir lá, e fora que o nosso Presidente
Nacional, Haroldo Pinheiro teve que ouvir dele. Jório Cruz – O jornalista o entrevistou. Roberto
Freitas – Eu acho que o mais importante é verificarmos o seguinte, que com esta fala, ele agride
todos nós Conselheiros, ele nos coloca no mesmo barco, dizendo que nós estamos nos
locupletando, esta é a palavra, que estamos tendo vantagens aqui dentro. Luiz Rangel – Acho que
podemos dividir em duas questões: A questão que Roberto Freitas colocou que são as medidas
judiciais, e a outro questão que seria Claudia Torres levantou, que seria um repúdio, e colocar em
votação, a Plenária decidir por uma resposta discutida colegiadamente como seria, dando resposta
a ele, a Plenária repudia o que foi colocado, as medidas judiciais cabíveis e uma resposta do
Conselho de Arquitetura repudiando este tipo de comportamento. Antônio Azevedo – Uma
terceira questão, que ele seja encaminhado abertura de processo ético na Comissão de Ética para
responder sobre isto. Vânia Avelar – Confesso que não quis falar logo, porque fiquei sem fôlego,
eu acho que Antônio tem umas coisas assim um pouco desmedidas, mas não é de agora que ele
tem tido algumas coisas, mas eu acho que temos que analisar sobre um todo, por exemplo: quando
ele chega aqui, o CAU a nível federal, as Plenárias são ao vivo, eu mesma já assisti Plenárias ao
vivo, aqui poderia ser ao vivo para todo mundo saber e todo mundo ver o que está acontecendo, eu
acho que é o certo que nós deveríamos fazer, então quando ele chega aqui quer gravar, quer
fotografar, e não permite então isto é uma coisa que me agride também, quando ele quer fazer isto,
que eu acho que não é uma coisa absurda, principalmente que o CAU/BR grava tudo ao vivo, o
que acontece na reunião está lá para todo mundo ver do Brasil e do mundo, então fico assim
achando que ele está querendo vir, está querendo participar, está querendo falar, eu inclusive já
disse que ele poderia falar não votar, acho que qualquer um Conselheiro deve poder falar sendo
ele titular ou suplente, que seja isto aqui, eu acho que é um corpo de pessoas que estão aqui, não é
trabalhando de graça, estamos pagando para trabalhar, nós estamos deixando de ganhar dinheiro
para estar aqui. Então eu fico preocupada, é uma coisa assim distante, me impactou, eu fui uma
das pessoas que se absteve ou fui contra, não lembro, porque não é por conta da ideia, não é por
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conta do caderno, é porque eu acho que existe instituição aqui em Pernambuco, que é o
CONDEPE-FIDEM que eu acho que tem a obrigação de estar fazendo isto, cabe ao CAU pedir a
ela e exigir, e dizer a ela que não está cumprindo sua função, agora tem uma dica, com início do
trabalho e que agora continue. Roberto Freitas – O próprio CONDEPE–FIDEM, toda sua história
estava presente, absolutamente toda, apenas para frisar, então veja, é como Jório disse, se acha que
o caminho era a FIDEM, e a FIDEM não teve a condição de fazer, e não entramos no mérito do
porquê, o CAU entrou e veio com o apoio da FIDEM, não só da FIDEM de hoje, mas também da
FIDEM desde seu nascimento estava presente. O que eu quero dizer é o seguinte, eu pergunto,
estava a CONDEPE-FIDEM atual lá presente? O que eu quero e chamei a atenção para isto, eu
falei o conjunto da obra, tem que refletir nisto, nós somos um grupo de Conselheiros que está
trabalhando aqui, todos, inclusive ele (Antônio Soares) também, porque ele sai de lá paga para vir
para cá participar, e sabe o que a gente está criando, um inimigo... Sinceramente acho que a gente
podia tradar ele de uma maneira melhor, ele não é uma má pessoa. Jório Cruz – Eu não posso
tratá-lo de uma forma melhor, me desculpe, a quem me agride eu não posso tratar de uma maneira
melhor, ele está me agredindo há um ano e meio, a primeira pessoa agredida por ele fui eu, eu
passei aqui por uma semana como Presidente, no período de transição, por ser um decano, e na
primeira reunião foi para o jornal. Roberto Freitas – Lembrando o seguinte, veja como é que é
colaborar, antes de ele entrar formalmente no CAU, de tomar posse, ele tinha dado entrada no
Ministério Público contra o CAU, com uma ação no Ministério Público. Jório Cruz – Esse senhor
Vânia, você sabe o tamanho do dossiê que ele tem, se você quiser, eu lhe mostro. Esta pessoa vem
aqui para gravar, pegar as coisas que ele quer e, denigrir os Conselheiros, peço a todos que defina
hoje o destino deste cidadão. Roberto Freitas – Acho que temos duas solicitações na mesa e
gostaria de colocar em votação. Roberto Montezuma – Democracia tem limite, veja o que Hitler
fez, ele foi democrático, e somente 10% (dez por cento) da população foram contra o regime dele,
e deu no que deu, o pior regime de todos os tempos, não dá mais para aceitar este tipo de atitude,
não dá mais. Luiz Rangel – Vânia, como você colocou, não é assim, eu quero que você diga uma
ação minha contra ele que eu tenha o tratado mal, você disse: “A gente precisa trata-lo bem”.
Você está errada... Nenhum momento eu nunca o tratei mal, quero que fique registrado aqui, em
nenhum momento eu o tratei mal. As coisas não são assim, você disse aqui como se todos o
tratassem mal, e não é verdade, não é assim, as ações dele se refletem em reações, isto é obvio,
então, por favor reflita, eu peço, não pode ser assim Vânia, me desculpe. Agora temos duas
solicitações e eu gostaria que fossem votadas. Vânia Miranda – Para mim eu acho o seguinte, a
pior solução que existe é a suspeição, na hora que se veicula através das redes sociais, e quem está
de fora, toma aquilo como verdade, então eu acho que a gente tem que esclarecer, se não existe
nada do que ele está afirmando, é hora de a gente esclarecer. Eu concordo com a decisão que for
tomada aqui. Vânia Avelar – Eu não estou dizendo que não tome medida, eu estou dizendo que
tem medida colocada aqui que eu não concordo, mas, por exemplo, ele mostrar, ele disse isto ele
prove, não cabe a gente provar, uma vez que ele não consiga provar, aí tem a questão da ética.
Roberto Freitas – Diferentemente dele, nós estamos aqui tomando atitudes legais e colegiadas, eu
gostaria sinceramente, porque eu fiquei indignado com o que ele postou no FaceBook, porque ele
atingiu a todos nós, então ele tem que provar, é como Vânia Miranda diz: “O que sai hoje na
internet passa a ser verdade”, se a gente não toma uma posição, estamos afirmando que está
sendo verdade. Vou colocar em votação, por favor, Conselheiros, quem é a favor, através da
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Presidência que o CAU tome as medidas legais cabíveis, administrativo e jurídico, por favor,
Senhor Presidente. Roberto Montezuma – Vamos colocar em votação, diante do caso exposto
coloco em regime de votação: quem concorda, permaneça como está, quem não concorda se
manifeste, ou peça para se abster. Aprovado por unanimidade. Vânia Avelar – cabe esclarecer
quais as medidas legais cabíveis. Antônio Azevedo – Quero fazer um pedido, que votemos diante
do acontecido, que esta pessoa seja bloqueada permanentemente no FaceBook, não estamos
penalizando, é para evitar futuras publicações porque uma coisa dessa pode ter repercussão muito
negativa e se ele for culpado o estrago que foi feito não poderá ser mais reparado, então eu
proponho que o bloqueie da página do CAU. Roberto Freitas – Preciso fazer um esclarecimento,
as medidas cabíveis são nos âmbitos Administrativo, Cível e Criminal, então são estas três
instâncias, onde as medidas cabíveis cabem representação nossa, somente para referendar, Senhor
Presidente, gostaria que fosse votado. Roberto Montezuma – Regime de votação: quem é a favor,
permaneça como está, aprovado por unanimidade. Roberto Montezuma – Com relação ao
FaceBook do CAU/PE, inclusive recebi ligações de colegas que já viram e estão estarrecidos, com
a desmoralizando a Instituição, por favor em votação; quem concorda que seja bloqueado o acesso
do colega, como tem ocorrido sucessivos ataques, a gente tem evitado isto aqui, são agressões
contínuas chamando de desvio de verba, desvio de função, por aí mais, continuamente, e colegas
começam a comentar, a rir, isto é uma Instituição, estamos em construção, estava comentando com
a colega Vânia, vamos discutir aquilo que a Instituição Inglesa faz, discute dentro, mas não discute
fora, a imagem que a gente construiu ontem, me ligaram hoje dizendo que estava arranhada, e a
gente vai permanecer com isto, quer dizer, você faz um esforço imenso de todos nós para avançar,
unir os arquitetos, o que eu recebi de elogios ontem: “Estamos novamente recompondo os
arquitetos de Pernambuco”, aí no outro dia se vê uma aresta desta natureza, aí começo a receber –
“Isto é possível?”, então eu acho, dentro disso é muito sério, o momento aqui em que está todo
mundo estourando, porque é muito sério, esta reflexão que estamos fazendo, já faz um ano e meio,
como Instituição, hoje estamos pagando por esta discrição, exatamente por não expor, desde o
início o que está acontecendo, seis membros daqui foram para a Delegacia de Polícia, é uma coisa
inacreditável, então todo processo que ele entrou, já foi julgado em Brasília, vários, está perdendo
todas as ações, Vânia, ele está sendo processado por nós, com elegância, porque nós temos que
resolver estas coisas aqui dentro, e não lá fora, como ele está fazendo. Após eu ter sido
entrevistado pelo jornalista do Diário, após o Jório ter sido entrevistado, ele pegou o jornalista
pelo braço e deu uma entrevista falando absurdos, são sequências e sequências. Então quem é a
favor que se bloqueie do espaço público (FaceBook), quem concorda permaneça como está, quem
não concorda que se manifeste. Vania Avelar – Eu me abstenho desta votação. Roberto
Montezuma – Em regime de votação: 8 (oito) votos a favor e 1 (um) voto de abstenção. Item 3.2
– Comunicação do Presidente e Vice-Presidente – 3.2.1 – No dia 30 de setembro a Comissão de
Organização e Administração do CAU/BR – COA-CAU/BR, em reunião interna – Ordinária, a ser
sediada pelo CAU/PE, ministrada pela Conselheira Federal e Coordenadora da COA-CAU/BR,
Arq. e Urb. Gislaine Saibro, uma pessoa ponderada e muito elegante, se propôs em estar aqui no
CAU/PE, e ao mesmo tempo ela acha que é para elastecer para toda Região que, quem quiser estar
aqui presente. Foi eleito entre eles, o CAU/PE, pelo trabalho que tem sido contínuo em Brasília,
onde colocou as questões de organização e administrativo para debater aqui, porque existem
vários assuntos que vão à tona, em Brasília, causando um mal estar entre os Presidentes, o objetivo
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é discutir determinados assuntos regionalmente, para evitar situações negativas e resolvê-las sem
expor nossos colegas. Então ele viu que Pernambuco, em nível nacional é um exemplar de gestão,
então o CAU/PE foi escolhido porque é um CAU referencial e vamos trazer os CAU/UF da
Região que se sintam fragilizados por alguma coisa e que possam corrigir aqui, e não expor no
CAU/Nacional, ver a origem dos problemas e tentar equacionar, então a intenção é esta, e a
Conselheira Federal Gislaine perguntou se o CAU/PE poderia sediar a reunião, e claro que
aceitamos e abre-se um espaço para esta visão positiva. Nós temos este compromisso de
valorização completa da profissão, foi nesta direção que autorizei “Ad-Referendum”, e que agora
coloco aqui para ciência de todos. Item 3.3 – Comunicação das Comissões - Vânia Miranda Eu participei nos dias 11 e 12 de agosto de 2016, do Seminário sobre Direitos Autorais, em
Curitiba/PR, fui representando a Comissão de Ética e Disciplina do CAU/PE, à pedido do
Coordenador de Ética, Conselheiro Luiz Rangel, apesar do evento não ter sido um evento
deliberativo, para mim foi um evento muito importante, tratou questões sobre todas as legislações
de direito autoral, como a Resolução CAU/BR nº 67, que é o instrumento mais que regulamenta
esta questão. O objetivo do Seminário é construir uma base conceitual, visando aprimorar a
legislação vigente sobre Direitos Autorais. Houve o destaque da representação política executada
por um arquiteto, e também o direito autoral do arquiteto e engenheiro no serviço público que não
é respeitado, assim como a questão salarial, também houve uma palestra sobre direito autoral de
várias áreas, principalmente de arquitetura, da advogada Eliane Yachouh Abrão, referência sobre
direito autoral. Esclareceu uma questão que somente Pessoa Física pode ser autora e que a autoria
é presumível, ou seja, o autor é responsável civil e penalmente ao atestar a autoria, são conceitos
mentais, mas que trazem para nossa discussão no dia-a-dia. O direito autoral é inalienável e
irrevogável, uma vez que é registrada a autoria é válida para sempre. No segundo dia foi feita a
leitura da Resolução CAU/BR nº 67, a maior parte da discussão foi sobre registro da obra
intelectual, que para mim foi uma novidade, o que garante o direito autoral, no caso da arquitetura
não é um RRT, e sim este registro da obra intelectual que está toda regulamentada na Resolução
CAU/BR nº 67, que está em discussão e exaustivamente discutida, e chegou-se a conclusão que
seria encaminhada ao CAU/BR a sugestão de suspender a Resolução CAU/BR nº 67, pela sua
complexidade e pela impossibilidade de sua implementação hoje, em virtude das dificuldades que
os Conselhos estão enfrentando. A discussão do seminário, assim como os processos em
tramitação deverão se criar a nova resolução que deverá tratar unicamente do registro do direito
autoral. Associaram a questão do plágio, que ia ser discutida depois, mas que ficaríamos somente
com o direito autoral, porque a questão do plágio, ela ainda é mais polêmica, está também tratada
na Resolução, no caso de plágio, foi considerado um crime do código penal. Diante desta
informação dada pela Assessoria Jurídica do CAU/BR, alguns Conselheiros defendendo que o
CAU não poderia julgar os processos e sim a justiça, que faria este julgamento através de
contratação de peritos, entretanto a grande maioria entendeu que em casos extremos, o CAU
poderia julgar sim, por exemplo, “Uma cópia idêntica”, então surgiu a proposta de se criar uma
referência básica para subsidiar esta análise, a Resolução CAU/BR nº 67, trata já de quatro
elementos, então o pessoal achou que não estava muito claro, que é muito complicado, mas houve
unanimidade que o CAU não poderá de eximir de julgar estas denúncias, e que os CAU Regionais
tem autonomia para fazer os julgamentos. Independentemente de a Resolução estar em vigor, os
processos estão tramitando e a gente tem esta independência, então a Comissão de Ética, ela pode
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julgar os casos, de acordo com os critérios que a gente estabelecer, e também a experiência destas
análises é que vai subsidiar a construção ou a reformulação da Resolução CAU/BR nº 67, e à
medida que os casos vão acontecendo concretamente a gente vai estabelecendo um critério para
tentar analisar os casos. Basicamente foi isto que discutimos, achei muito importante e sai de lá
mais motivada a participar, e já coloco que é importante a nossa participação em Manaus,
infelizmente eu não posso ir, mas seria muito importante que alguém fosse designado para
participar do Seminário de Ética em Manaus/AM. Antônio Azevedo – Existe um caso de plágio
de uma arquiteta de Petrolina que me questionou sobre isto, o projeto dela que está sendo
multiplicado, sugeri que ela entrasse em contato com Vera para receber as devidas orientações, e
de que forma deve ser tratado, encaminha-se a Comissão de Ética ou para Justiça comum. Dr.
André Parmera - Na votação feita há pouco eu pedi que fosse incluída as três esferas:
Administrativa, Cível e Criminal, que são independentes, se esta situação, se é justiça, o Poder
Judiciário irá afastar, se é do Poder Judiciário ele tem que se manifestar, e o CAU também tem
dentro da sua competência, ele não está adstrito a constituir provas e julgamentos, na justiça há
que se aguardar o mecanismo, você pode seguir com o julgamento criminal e cível, são
independentes, cada esfera tomará às medidas cabíveis de sua competência. Roberto Montezuma
– Somente para esclarecer haverá o Fórum dos Presidentes, vai ser integrada a Reunião de Ética –
III Seminário, e também vai se integrar ao ARQAMAZONAS, que está recebendo um suporte do
CAU/BR. Dr. André Parmera – Assim como Vânia Miranda participou da Comissão de Ética em
Curitiba, eu participei 15 (quinze) dias antes, numa ação jurídica da Comissão de Ética em Brasília
onde foi discutido apenas os procedimentos dos processos éticos que é previsto no CAU/BR,
através da Resolução CAU/BR nº 34/2012, e é regida também pela Lei de Processo
Administrativo Federal, foi bem produtivo o Seminário porque todas as Assessorias deram as
contribuições de processos que assessoram, e é provável que venha uma Resolução mais prática,
mais efetiva, foi discutido o procedimento administrativo do processo ético, e determinadas
situações da Resolução 34, que regula o processo ético, ela não prevê certos procedimentos
administrativos, por exemplo, qual o prazo para apresentar a defesa, situação assim que é claro e
evidente, ela não consta, enfim, diversas situações, como também por exemplo a possibilidade de
recurso contra a admissibilidade de um processo ético, que hoje ainda não existe uma plenitude
expressa sobre este recurso, outra situação que eu acho que é bem interesse de um Conselheiro é a
figura de um relator no processo ético disciplinar, que hoje pela Resolução CAU/BR nº 34/2012,
não se sabe plenamente, então temos que interpretar a resolução para que em qual momento é
nomeado o relator, existe aquela interpretação que é unilateral que logo após a abertura do
processo, a sugestão é que seja nomeado o relator que acompanhe o processo desde a
admissibilidade até toda instrução, que lhe seja dado o parecer e submeta à Plenário, enfim,
diversas situações procedimentares. Existe uma apresentação através de slide, onde têm todos os
pontos, que posso disponibilizar para quem quiser outro ponto que foi discutido, todo processo
ético tem que ter a ciência do Presidente, foi discutido se há necessidade disto ou não. Se alguém
quiser este material está à disposição. Veranice de França – Senhor Presidente se me permite
retroceder a pauta, esta questão do CAU/PE sediar a reunião da COA-CA/BR, haverá algum custo
sobre esta ação, mas é claro que ainda iremos tratar com a Conselheira Federal sobre o que será
necessário, mas claro que na Deliberação consta que à custa ficará por conta do CAU/BR.
Roberto Montezuma – Claro, inclusive é por esta razão que não foi solicitado aos demais
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CAU/UF deficitário, ela sabe que o CAU/PE tem uma sala adequada e que podemos arcar com
alguma complementação. Item 4 – Segunda Parte – Ordem do Dia – 4.1 – Matérias ou
processos pautados para a referida Sessão – 4.1.1 – Distribuição do Processo
1000018464/2015 – Ausência de Registro – Pessoa Jurídica – Empresa FS Leite Arquitetura e
Construção Ltda – EPP (US ARQUITETURA) - Distribuição deste processo para análise e
julgamento, através de um Relator. Roberto Freitas - Vou rapidamente falar da Comissão de
Finanças, estamos negociando alguns contratos com nossos fornecedores, a exemplo da locação da
sala 213, conseguimos reduzir o valor do aluguel, a própria Diálogo concedeu também a redução,
então nós estamos nos empenhando para minimizar despesas, na realidade estas informações
fazem parte do relatório da Comissão de Finanças, mas para que não haja nenhum tipo de dúvida
com relação a alguma transparência de informação estou adiantando o referido assunto. Antônio
Azevedo – Eu aceito analisar e julgar o referido processo. Roberto Montezuma - Se apresentou
como voluntário o Senhor Conselheiro Estadual Antônio Azevedo para analisar e julgar o Processo
nº 1000018464/2015 – Ausência de Registro Pessoa Jurídica – o Plenário registra o agradecimento
da colaboração do Senhor Conselheiro. Item 4.1.2 – Distribuição do Processo 1000012596/2014
– Infração por falta de RRT – Pessoa Física – SRC. Veranice de França – Senhor Presidente,
se me permite a fala, este processo não foi analisado pela Comissão de Exercício Profissional,
sugiro que seja retirado de Pauta. Roberto Montezuma – Então passa a não fazer parte desta
pauta o processo nº 1000012596/2014, até que seja analisado pela CEP-CAU/PE. 5. Extra Pauta
– Veranice de França – existe uma tabela de valores de diárias do CAU/PE que foi aprovada pela
Comissão de Atos Administrativos e, que deve ser aprovada pelo Plenário, é uma normativa do
proposta pelo CAU/BR, através de Resolução CAU/BR nº 47/2012 e Resolução CAU/BR nº
99/2015, da autonomia dos CAU/UF para reger sua própria normativa sobre os valores de diárias a
Conselheiros, funcionários e convidados. Roberto Freitas – Eu acho que seria conveniente
encaminhar para os Conselheiros para uma análise prévia sobre os valores a serem aprovados.
Veranice de França – Senhor Presidente, com todo respeito nós estamos muito atrasados com
esta questão, inclusive já estamos utilizando os valores constantes na referida tabela, então sugiro
que fosse aprovada uma Plenária Extraordinário, e lógico por sermos um CAU de referência não é
legal deixarmos esta lacuna, então deixo à critério de vocês para aprovar a possibilidade desta
reunião. Roberto Montezuma – Vamos fazer uma reunião da Diretoria e estartar este assunto.
Outra extra pauta é sobre a vinda do Agente Público, Senhor Esaú – do Ministério do
Planejamento, que agendou nos dias 3, 4 e 5 de outubro, para executar um treinamento de auto
avaliação do CAU/PE, nós somos um dos CAU/UF que aderiu ao GESPÚBLICA – Sistema que
otimiza todos os processos administrativos em sistemas, o CAU Federal está implantando em todo
Brasil, haverá uma despesa com passagens e diárias, com relação ao treinamento, não haverá
custo. Vania Avelar – O Ministério do Planejamento não tem recurso para enviar um servidor, eu
questionava isto com eles. Veranice de França – Esta é uma ação entre o CAU/BR, CAU/UF e o
Ministério do Planejamento, e estas despesas são arcadas pelos CAU, aqueles que aderiram
passam por esta 1ª etapa, que é o treinamento de auto avaliação do Conselho, é um processo
totalmente diferente de tudo que já vimos, por isso que o Agente Público fez a exigência de
executar este treinamento fora das instalações do CAU, para evitar dispersão, mas já temos alguns
locais que são gratuitos, como por exemplo, o IPHAN, o Museu das Cidades, enfim, é isto que
precisamos. Roberto Montezuma – É um processo importante e obrigatório, aderimos junto ao
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CAU/BR, os CAU/UF que não aderiram estão arrependidos, tendo que correr para acompanhar
todo processo. O que estamos aprovando aqui, são despesas com passagens e diárias – coloco em
votação: quem concorda com este procedimento do GESPÚBLICA, que permaneça como está,
aprovado por unanimidade. 6 –Informes – Vânia Avelar – Gostaria de informar que vou
participar do ARQAMAZONAS, outra coisa é que hoje eu participei sobre um evento, os
Conselheiros da Cidade do Recife se reuniram para receber os candidatos a prefeito da cidade do
Recife, não foram todos só foram dois do PSOL e do PT, foi muito interessante porque pegamos o
resultado da Conferência mandamos para todos os candidatos o que nós queríamos que eles se
comprometessem ou não, não era debate, não ia ter discussão, era só para que eles falassem sobre
os itens, o que eles concordam ou não, foi algo que agregou para eles e vivos quais são as
perspectivas sobre o que não concordaram com algumas coisas, então fizemos uma planilha, cada
Conselheiro botando nota em relação a cada item. Eu queria só retomar sobre a reunião da COACAU/BR que acontecerá aqui, não é atoa, porque o CAU/PE está bem estruturado graças a um
esforço de um grupo que está tendo um trabalho sério e isto é muito importante, e lembrar que este
CAU colocamos muito tempo para ele acontecer, uns 50 anos, e fora cinco Entidades que lutou
pela construção do CAU, que foram as FNA, ASBEA , ABAP, IAB e ABEA, e outra coisa que eu
gostaria de falar é que a exemplo deste apoio, o CAU apoie estas Entidades, temos cinco
Entidades independentes e uma governamental e isto que dá um arcabouço que fortalece a nossa
profissão de arquiteto e urbanista, obrigada. Vera Pires – Estive em contato com Gilson Paranhos
e conversei muito sobre o momento em que o IAB está passando, que seria importante que nós
pudéssemos apoiá-lo, quero informar que participamos na elaboração do projeto sobre exposição
no Museu da República de Brasília, esta edição do livro sobre a exposição. Veranice de França Gostaria de comunicar que nós estamos ajudando o IAB, recentemente compramos 10 volumes do
livro de autoria de Delfin Amorim. Com relação a uma ajuda de repasse de recurso, como somos
uma Autarquia Federal somente através de patrocínio, mas antes disso teríamos que criar uma
Comissão específica, depois efetuar uma Seleção Simplificada, onde o IAB, outras entidades e
profissionais em geral poderão participar, mas nada sem direcionamento, passará por análise desta
Comissão criada para depois ocorrer a distribuição do recurso reservado para este fim. No
momento não temos nada oficialmente criado. Roberto Freitas – Vera até complementando um
pouco, temos que lembrar também que nós não teríamos esta opção, pois existe pendência do IAB
está em débito com o CAU/BR, desta forma o coloca impedido de participar desta ação, até que se
resolva tal pendência. Vânia Avelar – só complementando Vera Pires, o IAB está passando por
um momento político muito delicado, houve a eleição, a chapa que ganhou não assumiu, e a outra
chapa ainda não se definiu, este é o problema, mas o IAB nestas últimas gestões que teve, ele
nunca esteve tão bem, no sentido de que ele ficou profissionalizado, o IAB criou uma instituição
profissional organizada e estrutura como nunca, eu sei por que eu vivo dentro do IAB. Quanto ao
débito junto ao CAU/BR, de fato recebeu uma quantia para confeccionar os Anais, referente o 19º
Congresso Brasileiro de Arquitetos, em 2010, mas também não conseguiu captar mais recurso para
suprir o projeto no valor de R$ 200.000,00, mas prestou conta do que recebeu do CAU/BR. Vera
Pires – eu estive conversando pessoalmente com Haroldo – Presidente do CAU/BR, sobre a
situação do IAB, ele pediu que enviasse uma carta apresentando a situação real do IAB e
solicitando uma negociação, para analisar e encontrar uma solução. Antônio Azevedo – Quero
apresentar a minha filha Camila Azevedo, é estudante de arquitetura e que ela virá a todas as
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Plenárias, também oferecer nossa Biblioteca que contem ótimos livros para sua pesquisa. Vânia
Miranda – Quero comunicar que no dia 22/09/2016, às 19:00h, haverá o encerramento da
comemoração dos 40 anos do Sindicato dos Arquitetos do Estado de Pernambuco, teremos uma
palestra com o Palestrante Ronaldo Sá Oliveira, que falará sobre o Impacto da Normalização do
Projeto de Arquitetura incluindo a Norma de Desempenho, acontecerá no auditório do Sinduscon,
e após a palestra haverá um coquetel, o Presidente do Sindicato encaminhará um convite oficial ao
CAU/PE, mas todos os Conselheiros sintam-se convidados para participar. Vânia Avelar – Eu vou
participar haver um evento sobre Conferência das Argamassas Históricas, e eu vou apresentar a
Concentração e Restauração das Bicas Públicas de Olinda, o meu trabalho foi muito amplo e
consta um capítulo muito importante sobre argamassas, acontecerá nos dias 14 a 18 de outubro,
em Santorini, na Grécia. Vera Pires – estive presente na inauguração da Pampulha, em Minas e
foi muito interessante foi o Projeto de Interesse Urbano, que envolve toda comunidade, muito rico
e belíssimo, tudo que a comunidade faz é referenciado é treinado, que poderia ser aproveitado
aqui. Jório Cruz – esta reunião fez me constranger bastante, fiquei muito aborrecido, e o
resultado é que hoje eu tive um comportamento ríspido, e eu gostaria de pedir desculpas a vocês e
me penitencio da minha exaltação e espero que vocês compreendam, por que para mim foi uma
coisa bastante desagradável, obrigado a todos. Roberto Montezuma – Quero agradecer ao
Conselheiro Jório Cruz, pelo trabalho excelente apresentado no Projeto Cadernos 1 – A Metrópole
da Região Metropolitana, parabéns. Veranice de França – Também gostaria de aproveitar o
momento, para agradecer a toda equipe que trabalhou neste projeto e fazer menção especial a
Secretária Executiva Renata Tavares, que se desdobrou para fazer com que este evento
acontecesse, parabéns. 7 - Encerramento. Esgotando-se todos os assuntos o Presidente realizou
os agradecimentos e declarou encerrada a presente sessão, a qual eu Veranice de França, secretária
da reunião, dou fé. Recife, 06 de setembro de 2016._______________________________.
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Arquiteto Roberto Montezuma Carneiro da Cunha.
Presidente do CAU-PE
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