
CAU/MS SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul

Ata da Reunião Plenária Ordinária n^ 112, do Conselho

de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul,
realizada em 14 de maio de 2021.

1 Aos 14 (quatorze) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e um (2021),

2 reunida ordinariamente por meio de videoconferência através da plataforma MEET,

3 como medida de prevenção ao contágio do novo vírus Covid-19, por convocação
4 ordinária prevista no calendário anual e sob a presidência do Conselheiro Estadual João
5 Augusto Albuquerque Soares, Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
6 Mato Grosso do Sul, reuniram-se os Conselheiros Estaduais; Eduardo Lino Duarte,
7 Gabriel de Lima Gonçalves, Jaques Jorge dos Santos, Lauzie Michelle Mohamed Xavier
8 Salazar, Luis Eduardo Costa, Neila Janes Viana Vieira, Olinda Beatriz Trevisol
9 Meneghini, Rubens Moraes da Costa Marques. Registra-se a presença das suplentes de

10 conselheiros Ana Beatriz Andreu Pilon Martins, Charis Guernieri, Débora Vilela Rondon
11 e Julia Leika Ohara Nagata. Registra-se a participação do Conselheiro Federal Rubens
12 Fernando Pereira de Camillo. Registra-se a presença do Gerente Administrativo

13 Financeiro Cláudio Lisias Lucchese, do Assessor jurídico Diego Luiz Rojas Liibe, do
14 Procurador Jurídico Elias Pereira de Souza, e para secretariar esta Reunião Plenária, a

15 Secretária Geral Keila Fernandes, assistido pela Secretária da Presidência, Talita
16 Assunção Souza. EXPEDIENTE: 1. ABERTURA, VERIFICAÇÃO DE QUORUM E AUSÊNCIAS
17 JUSTIFICADAS: O presidente João Augusto Albuquerque Soares inicia a reunião,

18 constatado a existência de quorum, dá início aos trabalhos da 112^ Reunião Plenária

19 Ordinária às 16hlOrnin. 2. HINO NACIONAL: Não houve. 3.LEITURA E DISCUSSÃO DA
20 PAUTA: O presidente explica que a pauta já foi anteriormente disponibilizada de

21 maneira eletrônica a todos, juntamente da convocação e ata da sessão anterior. Em
22 discussão, o presidente explica que houve a solicitação de retirada do item da pauta

23 9.6.1.1 DP Oxx DPOMS 0112-0x.2021 - Aprova Cedência de uso dos materiais, mobiliários

24 eeletrônicosdoCAU/MS-SINDARQ-DCO, em razão do pedido de vista do conselheiro

25 Gabriel de Lima Gonçalves na Comissão de Finanças e Administração. Em votação a
26 alteração da pauta. APROVADO por unanimidade dos votos. Resultado da votação; (8)

27 sim ( ) não (1) ausência ( ) abstenção. 4. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA
28 REUNIÃO ANTERIOR: Ata da 111? RPO de 16 de abril de 2021; Em discussão, as
29 suplentes de conselheiras Débora Vilela Rondon e Julia Leika Ohara Nagata solicitam a

30 inclusão dos respectivos nomes na Ata da 111̂  RPO de 16 de abril de 2021, em votação:

31 APROVADA por maioria dos votos, corn a inclusão dos nomes das suplentes de

32 conselheiras acima mencionado. Resultado da votação: (7) sim ( ) não (1) ausência (1)

33 abstenção. Registra-se o voto de abstenção da Conselheira estadual Neila Janes Viana
34 Vieira e justifica o voto de abstenção devido a sua não participação na respectiva

35 reunião plenária. 5. JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES: Art 55 § 2°
36 Os processos ético-disciplinares, quando houver, serão julgados no início da Reunião

37 Plenária, após a leitura e discussão da pauta. Não houve. 6. APRESENTAÇÃO DOS
38 DESTAQUES DE CORRESPONDÊNCIAS.6.1 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Oficio
39 Circular 027/2021- CAU/BR- Acompanhamento das discussões sobre a Resolução
40 CGSIM n^ 064.6.2 CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: Oficio 093/2021-2023/PRESI-
41 CAU/MS - Resposta ao Ofício Circular n5 025/2021 - CAU/BR - Proposta de Criação da

42 Comissão Temporária de Fiscalização.7. APRESENTAÇÃO DE COMUNICADOS (Art. 51).
43 (A): CEAU: O conselheiro Jaques Jorge dos Santos comenta que participou da reunião
44 do CEAU, corno coordenador da CEF e que foi discutido a proposta de realização das

45 palestras do CEAU previsto no plano de ação, em conjunto com as Comissões
46 promovendo um único comunicado pelo Conselho. O coordenador da CEP Eduardo Lino
47 Duarte comenta que participou da reunião do CEAU para discussão da Resolução n^ 198,
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de 15 de dezembro de 2020, do CAU BR, que dispõe sobre a fiscalização do exercício
profissional da Arquitetura e Urbanismo, prosseguindo, comenta que o Sindicato dos
Arquitetos e Urbanistas - SINDARQ apresentou suas considerações e que a Comissão de
Exercício Profissional recepcionou e que está compilando todas as contribuições. (B):
COORDENADORES DE COMISSÃO: O presidente explica que devida a ausência do
coordenador da CFA, Luís Eduardo Costa até o presente momento da reunião, o
presidente realiza a inversão de relato dos coordenadores de Comissão, prosseguindo,
passa a palavra ao coordenador da CEF, Jaques Jorge dos Santos, com o relato da
Comissão de Ensino e Formação. Comissão de Ensino e Formação: O coordenador
Jaques Jorge dos Santos relata que na reunião online da CEF/MS foram discutidos os
seguintes assuntos: a proposta do aplicativo do serviço da ICOM, e que a Comissão
decidiu por realizar um levantamento dos arquitetos e urbanistas que apresentem a
deficiência, para posterior análise e verificação da necessidade e viabilidade da
contratação do serviço no Conselho, prosseguindo, o coordenador relata que foi
discutido e acatada a proposta de unificação das palestras do CEAU com a Comissão. O
coordenador relata também que foi discutido a reprogramação do plano de ação de
2021 da Comissão, outro assunto, discutido da pauta foi a minuta de oficio com proposta
de realização de uma reunião online com os coordenadores de curso de arquitetura e
urbanismo propondo uma aproximação destes, corn o Conselho. Prosseguindo, o
coordenador relata que na reunião foi discutido a proposta de criação de um CAU
Académicos, e por fim, relata que foram deliberados e a provados 14 (quatorze) registros
provisórios, 27 (vinte e sete) registros definitivos e a inclusão de 01 (um) diploma de
Especialização de Engenharia de Segurança do Trabalho. O presidente agradece o
coordenador e parabeniza os item abordados e nas ações da CEF programada para esse
período. A conselheira Neila Janes Viana Vieira solicita a palavra e complementa o
relato do coordenador sobre o proposta de criação do CAU Académico e que o objetivo
é uma aproximação do académico dos primeiros anos dos cursos de arquitetura e
urbanismo com o CAU/MS, além da participação desses académicos, estender as ações
do Conselho dentro da Academia, esclarece que com a aproximação e a troca de
conhecimento da função do Conselho, por fim, conclui que essa ação evitaria processos
administrativos e éticos que tanto se observa nesse Conselho e, conclui que a ideia é
engajar os académicos para que construíssem o CAU Académicos em conjunto com o
Conselho. O presidente comenta que tanto as reuniões de Comissões são de acesso
público e que solicitou a ampla divulgação para a participação dos profissionais e
também os académicos nas Comissões e na Plenária do CAU/MS. Neste momento,
registra-se a presença do Conselheiro Estadual Luis Eduardo Costa na reunião plenária.
Sem mais. Comissão de Finanças e Administração: O coordenador adjunto Luis Eduardo
Costa relata que na reunião online da CFA, foi apresentado o balanço dos meses
anteriores e discussão de alguns assuntos que o Conselheiro Gabriel de Lima Gonçalves
apresentará na próxima reunião. A secretária Geral Keila Fernandes explica que na
reunião da CFA foi apresentado o relatório de forma mensal para acompanhamento das
contas, e nesse sentido e que não foi encaminhado para aprovação, somente, para
conhecimento do relatório de abril, e comenta que a pedido do coordenador que
solicitou o envio a todos os conselheiros para conhecimento. Prosseguindo, a secretária
geral explica que esse relatório não há necessidade de aprovação em Plenária que
somente é aprovado os relatórios trimestrais em Plenário, por fim, explica também que
conforme solicitado a contabilidade os dados antigos dos anos anteriores desde 2012 a
2014 e que ainda está em elaboração e logo, será encaminhado a todos os conselheiros

Rua Doutor Ferreira, 28, Centro j CEP: 79.002-240 - Campo Grande/MS | Telefones: (67) 3306 3252 / 3306 7848

www.caums.gov.br / atendimento@caums.gov.br



CAU/AAS SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul

96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

da Plenária. O assessor jurídico Diego Luiz Rojas Lube explica que em relação aos
processos administrativos na Comissão de Finanças e Administração que somente é
encaminhado à Plenária quanto se há a procedência do pedido de impugnação de
anuidades ou de revisão, explica que quando não existe a procedência poderá acarretar
em uma despesa fiscal para o Conselho. O presidente agradece o coordenador adjunto
e prossegue com a reunião plenária. Sem mais. Comissão de Ética e Disciplina: O
coordenador Luis Eduardo Costa relata que na reunião online da CED, foram relatados
02 (dois) processos éticos disciplinares para juízo de admissibilidade, e que foi discutido
a reprogramação do Plano de ação de 2021 da Comissão. O presidente agradece o
coordenador e prossegue com a reunião plenária. Sem mais. Comissão de Exercício
Profissional: O coordenador Eduardo Lino Duarte relata que na reunião online da CEP,
ocorreu o relato de 01 (um) processo administrativo e aprovados 04 (quatro)
interrupções de registros, prosseguindo, explica que foi discutido sobre as palestras da
Comissão para profissionais e académicos das universidades, e que recepcionaram uma
demanda do CEAU para realização da palestra ern conjunto e no intuito de alinhar o
tema que foi alterado o tema da palestra da Resolução n^ 051 CAU BR para Exercício
Ilegal da Profissão. O coordenador relata que foi discutido e solicitado o envio a todos
os conselheiros da Resolução CGSIM n5 64, de 11 de dezembro de 2020, do Ministério
da Economia, no intuito de subsidiar o conselheiro federal na CEP CAU BR, e conclui que
a Comissão analisou sob um olhar regional e o que a alteração da Resolução irnpactará
a região, principalmente os profissionais do interior do Estado. O presidente agradece
o coordenador e prossegue com a reunião Plenária, Sem mais. COMISSÕES ESPECIAIS E
TEMPORÁRIAS: Comissão Temporária de Equidade de Género e Raça - CTEGR: A
coordenadora Olinda Beatriz Trevisol Meneghini relata que a Comissão reuniu-se no
dia 04 de maio de 2021, deforma online, e discutiram sobre a organização para o II Ciclo
de Debates Mulheres na Arquitetura - Cidades Inclusivas para as Mulheres do CAU BR,
dentro do tema principal foi selecionado os subtemas equidade de género na formação
e equidade género na política, na ocasião foi listado alguns nomes, incluído o da
vereadora Camila Jara a qual a Suplente de Conselheiro Paola Giovanna Silvestrini de
Araújo entrou em contato e acertou uma reunião para próxima semana. Por fim, a
coordenadora relata que foi discutido na Comissão sobre o Relatório de Diagnóstico de
Géneros do CAU BR, nos anos de 2019 e 2020 e relata que em contato com a Comissão
Nacional e foi informada que o diagnostico será reformulado e reeditado assim que
formar a nova Comissão Temporária de Política para Equidade de Género (CTEG) CAU
BR. A conselheira Neila Janes Viana Vieira complementa o relato da coordenadora e
explica que na reunião foi discutido a importância do alinhamento de conversa sobre o
assunto entre os membros da Comissão. A suplente de conselheira Débora Vilela
Rondon complementa o relato da coordenadora que inicialmente para embasar as
ações dentro da Comissão solicitou reenviar o relatório de Diagnóstico de Géneros e que
os dados não retraía a realidade do Estado, urna vez que o relatório foi respondido por
apenas 14 (quatorze) profissionais em Mato Grosso do Sul, e por fim, relata que a
Comissão irá solicitar para inclusão na pauta da próxima Plenária para apresentação das
ações relevantes e concretas da Comissão. O presidente agradece a coordenadora e
prossegue com a reunião Plenária. Sem mais. GRUPOS DE TRABALHO: Não Houve. Ç)
DO PRESIDENTE: O presidente relata sobre a reprogramação de recursos a partir das
ações dos últimos meses do Conselho, e que nesse momento é possível reavaliar e se
ter uma direção mais clara do que se pretende realizar para os próximos meses. O
presidente relata que com relação a ações da presidência o enfoque principal está na
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questão de divulgação e também nas ações para Assistência Técnica para Habitação de
Interesse Social - ATHIS, e convida o conselheiro Gabriel de Lima Gonçalves e demais
conselheiros que se interessem pelo assunto para participarem de uma reunião para
tratar se irão criar um Grupo Técnico ou Comissão Temporária de ATHIS, por fim, destaca
a importância da discussão do assunto dentro do Conselho. Prosseguindo, o presidente
relata que foi realizado a reprogramação do plano de ação da presidência, e que será
realocado os recursos que antes se utilizaria para viagens e diárias para reuniões
presenciais mas que foram interrompidos diante da pandemia, e que nesse momento
esses recursos serão utilizados para ações nas Comissões ou atividades do Conselho. Por
fim, o presidente explica que com relação os problemas de instabilidade do SICCAU, e
em resposta o CAU BR irá comunicar antecipadamente os profissionais do que irá
acontecer e programar o período de atualização do sistema. Sem mais. D) DO
CONSELHEIRO FEDERAL: O Conselheiro Federal Rubens Fernando Pereira de Camillo,
relata sobre a programação e as ações de ATHIS do CAU Brasil, e que irá encaminhar ao
Conselho Federal todo o trabalho e ações do CAU/MS nesse assunto. Prosseguindo, o
Conselheiro Federal relata sobre a Comissão Temporária de Fiscalização do CAU BR, e
parabeniza a agente de fiscalização Maiara Sommer e a gerente de fiscalização Fabrícia
Torquato pela contribuição da fiscalização do CAU/MS na CTF/CAU/BR. O Conselheiro
Federal relata sobre a revisão da Resolução CGSIM n2 64, de 11 de dezembro de 2020,
do Ministério da Economia, que trata sobre licenciamento urbanístico integrado e que
as discussões prossegue no CAU Brasil com interlocuções corn demais grupos como o
CONFEA, CBIC e demais grupos de interesses, comenta que as discussões estão sendo
muito convergentes em vários pontos e conclui que é a oportunidade de harmonizar e
desfazer ruídos entre as profissões. Sem mais.S.COMUNICADO DOS CONSELHEIROS
ESTADUAIS: Não houve.9) ORDEM DO DIA 9.1 DECISÕES "AP REFERENDUM" PELO
PRESIDENTE: Não houve. 9.2 MATÉRIA EM REGIME DE URGÊNCIA: Não houve.9.3
PEDIDO DE VISTA: Não houve. 9.4 PEDIDO DE RECURSO: 9.4.1 DP 015 DPOM5 0112-
01.2021 Processo 1171489/2020 - Pedido de Recurso - Relator Conselheiro Estadual
luis Eduardo Costa: O conselheiro Luis Eduardo Costa realiza o relato do presente
processo com parecer nos seguintes termos:"Conheço o Recurso e NEGO PROVIMENTO
oo mesmo, paro que seja mantida a decisão do Comissão de Finanças e Administração
do CAU/MS, haja vista a improcedência da impugnação ". Em discussão: Não houve. Em
votação: APROVADO por unanimidade dos votos. Resultado da votação: (9) sim ( ) não (
) ausência { ) abstenção.9.5 MATÉRIA TRANSFERIDA DA REUNIÃO ANTERIOR: Não
houve.9.6. MATÉRIA PAUTADA PARA A REUNIÃO: Não houve. 9.6.1.1 COMISSÃO DE
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO: Não houve.9.6.1.3 COMISSÃO DE ENSINO E
FORMAÇÃO: Não houve. 9.6.1.2 COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL Não houve.
9.6.1.4 COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA: Não houve.9.6.1.5 COMISSÃO ESPECIAL E
TEMPORÁRIA: Não houve. 9.6.2 DA PRESIDÊNCIA: Não houve.10 COMUNICAÇÕES DE
ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL (PALAVRA LIVRE):O Conselheiro Eduardo Lino Duarte
pede a palavra e comenta que a criação e discussões sobre Assistência Técnica para
Habitação de Interesse Social - ATHIS e propõe tratar esses assuntos na Comissão
Exercício Profissional CEP/MS. O conselheiro Gabriel de Lima Gonçalves pede a palavra
e comenta que as discussões sobre a ATHIS dentro do Conselho se iniciou desde a gestão
passada onde foi realizado um Fórum e Grupo de Trabalho ATHIS, e nesse momento, a
proposta das ações para o próximo semestre é trabalhar em editais no objetivo de
atingir a sociedade. O conselheiro Luis Eduardo Costa pede a palavra e relata que na
gestão anterior foi realizado várias ações voltadas para a ATHIS, como capacitações, um
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192 Fórum de boas práticas, além de convénio com antiga Agência Municipal de Habitação
193 - EMHA que atual Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários - AMHASF, e
194 comenta que o desafio atual é poder público poder contratar o arquiteto e urbanista
195 para ações voltada para ATHIS, prosseguindo, o conselheiro Luis Eduardo Costa
196 comenta sobre o parecer jurídico do Conselho que dispõe sobre a cessão de uso de
197 imóvel da União, reforma e adequação para abrigar a Sede do CAU/MS, bem como a
198 legalidade, que foi encaminhado para todos os conselheiros titulares e suplentes deste
199 Conselho, nesse parecer explica sobre os investimentos e todo o processo para
200 obtenção da nova Sede, por fim, o conselheiro destacou que nesses meses de mudança
201 na nova Sede uma diferença positiva principalmente nas finanças do Conselho. A
202 conselheira Neila Janes Viana Vieira pede a palavra e comenta que sobre ações da
203 ATHIS, e solicita a divulgação no grupo de conselheiros sobre os assuntos da ATHIS para
204 participação de mais conselheiros, e comenta o interesse em participar, pois tem
205 realizado cursos importantes nessa área, e acompanha o relato do conselheiro Gabriel
206 de Lima Gonçalves que o momento é de iniciar e executar projetos da ATHIS, e conclui
207 que esse é o primeiro passo e para assim mostrar que é possível com trabalho realizar
208 grandes transformações na área habitacional. O presidente comenta que a intenção
209 inicialmente de realizar uma reunião pela presidência que será aberta a todos os
210 interessados no assunto da ATHIS e depois da primeira reunião poderá encaminhar e
211 direcionar para a Comissão de Exercício Profissional - CEP, destaca a importância desse
212 assunto para o Conselho, e a partir desse momento poderá com a reprogramação das
213 ações da presidência realocar recursos e direcionar para as ações da ATHIS, por fim,
214 comenta que com as ações da ATHIS poderá agregar e melhorar a questão habitacional
215 principalmente, na qualidade de vida da sociedade. Sern mais.11 ENCERRAMENTO:
216 Nada mais havendo a tratar, o presidente João Augusto Albuquerque Soares, agradece
217 a presença de todos e encerra a Reunião às 17h03min.

ètífeÒfbanista JOÃO AUGUSTO KEILA FERNANDES

/ALBUQUERQUE SOARES SECRETÁRIA GERAL - CONSELHO DE

DO CONSELHO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO

URBNISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL. GROSSO DO SUL, BRASIL
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2 Reunião Plenária Ordinária do CAU/MS

Local: sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul
Endereço: Rua Doutor Ferreira, 28, Centro, Campo Grande/MS.
Data: 02 de julho de 2021
Horário: 16:06h as 18:04h

FOLHA DE VOTAÇÃO - ATA DA SESSÃO ANTERIOR

CONSELHEIRO

titular
suplente
titular
suplente
titular
suplente
titular
suplente
titular
suplente
titular
suplente
titular
suplente
titular
suplente
titular
suplente
titular
suplente

Eduardo Lino Duarte
Charis Guernieri
Fábio Luís da Silva
Ana Beatriz Andreu Pilon Martins
Gabriel de Uma Gonçalves
Paola Giovanna Silvestrini de Araújo
Jaques Jorge dos Santos
Rosane Inês Petersen
João Augusto Albuquerque Soares
Débora Vilela Rondon
Luís Eduardo Costa
Poliana Esquina Padula
Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar
Camila Amaro de Souza
NeilaJanes Viana Vieira
Jéssica Rabito Chaves
Olinda Beatriz Trevisol Meneghini
Julia Leíka Ohara Nagata
Rubens Moraes da Costa Marques
Ludane Die! de Freitas Pereira

VOTAÇÃO

SIM

X

x

-

x

x

x

x

NÃO

-

ABSTENÇÃO

-

AUSÊNCIA

X

x

-

x

Histórico da votação:
Sessão: 1133 Plenária Ordinária data: 02/07/2021

Matéria em votação:
Aprovação da ata da 112a Reunião Plenária Ordinária de 14 de maio de 2021.

Resultado da votação:
Ocorrências:

sim ( 6 não Abstenções f O Ausências í 3

KEILA FERNANDES
SECRETÁRIA GERALr CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

ArQuiteto&UrtiWfáfó JOÃO AUGUSTO A. SOARES
PRESlDENÍE-fÉÍO CONSEJ<TO~DÍ ARQUITETURA E URBANISMO DE MATo"
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