
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2019 DATA: 09/10/2019 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Matheus Guerra Cotta                   Cargo:  Representante do Sindicato dos Arquitetos de Minas Gerais no CEAU/CAU/MG 
Documento nº:  M 5.187.613   Tipo de documento:  RG 

Dados da viagem: 
 
Evento: 1º Encontro dos CEAU’s                                 Local:  Porto Alegre/RS 

Data de início:       09/10/2019                     Data de término:  09/10/2019 

 

Justificativa da viagem:  Participação como Membro do Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo - CEAU/CAU/MG 

 



 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 

1. Participação no 1º Encontro Nacional dos Colegiados das Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo – 
CEAU’s  /UFs – Colegiados de Entidades de Arquitetura e Urbanismo. Local: Centro Cultural Érico Veríssimo 
As entidades nacionais que compõem o Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo 
(CEAU) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo cobraram a implementação dos CEAUs estaduais como prevê 
na lei 12378/2010, que criou o CAU. Foi criticada pelos participantes a falta de incentivo dos CAUs/UF à criação 
dos colegiados em alguns estados e em relação às sessões do CEAU. O presidente da FNA, Cicero Alvarez, 
ressaltou que a existência do CEAU e a participação das entidades permite estabelecer um debate ramificado 
e aprofundado sobre as questões essenciais para a profissão e os serviços prestados para a sociedade.de 
maneira a que as ações do CAU sejam direcionadas para questões essenciais para a categoria.  Durante o 
encontro, também foi abordada a forma como os recursos do CAU são aportados em prol das entidades, no 
fomento às agendas do CEAU e ao futuro da profissão de arquiteto e urbanista. Foi questionada a postura de 
dirigentes que assumem o conselho com objetivos alheios à natureza da autarquia, criando competição 
desleal com as entidades, podendo trazer problemas para o próprio conselho no médio e longo prazo. 
Representantes solicitaram apoio para viabilizar uma maior participação nas reuniões. Aspecto destacado pela 
diretora da Fenea, Beatriz Vicentin Gonçalves, ao relatar que a federação não tem caixa para custear passagens 
e hospedagem para atender a todos os pedidos recebidos para reuniões do CEAU. Alguns colegiados de 
estados não vêm aceitando representantes ligados aos Centros Acadêmicos locais, limitando a participação 
à diretoria executiva da Fenea. O presidente do IAB, Nivaldo Andrade, reforçou que cada entidade cumpre seu 
papel dentro das lutas da Arquitetura e Urbanismo e que, constantemente, buscam-se ações conjuntas. Foi 
confirmado que em vários estados, os CEAUs não funcionam. O presidente da Asbea, Paulo Machado Lisboa 
Filho, ressaltou que a adoção de encontros itinerantes vem ajudando a estreitar a comunicação entre as 
entidades do país. Respondendo a críticas e a pedidos de que o CAU/BR forneça diretrizes aos conselhos 
estaduais sobre a composição dos diferentes CEAUs, o presidente do CAU/BR, Luciano Guimarães, sugeriu 
que o grupo elabore normas para reger de forma clara e objetiva a regulação dos colegiados. Foram 
apresentadas as regras previstas no Regimento Geral do CAU sobre a instalação do CEAU nos estados. Pelo 
regimento, é preciso pelo menos duas entidades locais de Arquitetura e Urbanismo para a criação do 
colegiado. Informe e discussão sobre composição dos Colegiados de Entidades dos CAU/UF. Exigências de 
condições de representatividade para a composição – CNPJ próprio e representatividade na respectiva UF não 
estão consideradas pertinentes, uma vez que não há sustentação legal para tanto. Ressaltada a necessidade 
de se criar os CEAU/UFs onde ainda não foram instalados. Ressaltada a exigência legal e necessidade política 
e institucional de se criar e garantir a representatividade dos CEAU/UFs.  

2. Participação na Abertura 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, às 19h, no Auditório Araújo Vianna, palestra 
inaugural - arquiteta e urbanista Ermínia Maricato. 

 

 
Avaliação do evento: 
 
Atividade muito produtiva para alinhamento sobre a função e dos CEAUs e a necessidade de fortalecimento e estruturação dos 
Colegiados de Entidades de AU nas unidades da Federação, inclusive no atual contexto de defesa da qualidade dos serviços 
prestados à sociedade e dos direitos à cidade, à arquitetura e ao urbanismo. 
 

Muito oportuna a participação na abertura do 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, pelas manifestações, pela premiação 
e e pela palestra inaugural proferida. 
 
 



 

 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
 

Data: 22/11/2019                                      
                                                                              Assinatura 
 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 


