
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO:  DATA: 11/11/2021 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Maria Edwiges Sobreira Leal          Cargo: Presidente do CAU/MG 
Documento nº: CAU nº A9600-8                 Tipo de documento: Registro CAU   

Dados da viagem: 

Evento: 10ª Reunião do Fórum de Presidentes dos CAU/UF      Local: Macapá / AP  

Início: 11/11/2021 às 09:00      Término: 12/11/2021 às 18:00 

 
 

Justificativa da viagem: Representar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, na qualidade de Presidente do referido 

Conselho, na 10ª Reunião do Fórum de Presidentes dos CAU/UF. 

   

Descrição das atividades realizadas no evento:  

   Pauta: 

i) Formalização do Fórum no CAU/BR; 

ii) Aprovação das propostas do CSC e Fundo de Apoio; 

iii) Aprovação da proposta à Resolução nº 193; 

iv) Mídia: boas práticas; 

v) Criação de PL para atividade econômica de AU (MEI); 

vi) Plano de Comunicação - Propostas. 

 

Discussão: 

Inicialmente, foram discutidos aspectos relacionados a Formalização do Fórum no CAU/BR. Vale destacar que o coordenador adjunto 

Welton Barreiros Alvino, presidente do CAU/AP, evidenciou a importância da autonomia do Fórum em relação ao CAU/BR. Como 

presidente do CAU/MG, pontuei que o Fórum tem que ser consultivo, não deliberativo, é preciso ter voz, isso é o principal. Posteriormente, 

foi realizada uma votação entre três propostas relativas a fórmula de cálculo dos recursos do CSC. O projeto desenvolvido pelo CAU/PR 

foi eleito e será encaminhado para o CAU/BR. Prosseguindo a reunião, foi colocada em apreciação a aprovação da proposta da 

Deliberação Plenária nº 01/2021 – CAU/MA, referente a exigência de atestado em BIM em licitações públicas. O resultado foi favorável à 

aprovação e a Resolução será remetida ao CAU/BR. Em seguida, o coordenador adjunto Welton Barreiros Alvino, presidente do CAU/AP, 

sugeriu a realização do Seminário Nacional destinado a dialogar sobre alternativas ao atual modelo de RRT, ao valor da obra-projeto e 

outras questões. Foi apontada, ainda, a necessidade de enviar ao CAU/BR propostas que apoiem o desconto para empresas; os descontos 

referentes aos recém-formados, cotistas; os descontos para fazer frente a maternidade e lactância; e os descontos para organizações que 

 
 



 

 

lidam com habitação social. Além de não apoiar a sugestão do CAU/TO que atribui descontos aos que emitem um número relevante de 

RRTs. As propostas foram votadas e aceitas. Adiante, os CAU/UFs discutiram sobre a importância de distribuir os recursos financeiros do 

ATHIS apenas entre os estados que têm atividades de ATHIS pouco expressivas. Além disso, foi comentado sobre o Fórum de Presidentes 

ser consultado, previamente, pelo Conselho Gestor do Fundo sobre a destinação final dos recursos. Posteriormente, foi apresentada a 

proposta de ampliar o PL para atender às demais categorias profissionais e sobre a necessidade de pleitear pelo salário mínimo 

profissional, sendo a melhor opção a contratação por projeto ou por empreitada. Ademais, foi mencionado que o MEI seria mais uma 

opção para reduzir a carga tributária da categoria. Diante disso, recomendou-se que os CAU/UF pressionassem sua bancada no sentido 

de agilizar a aprovação do PL. Com relação à Resolução CPFi-CAU/BR, o coordenador adjunto Welton Barreiros Alvino, presidente do 

CAU/AP, salientou a falta de autonomia dos CAU/UF de determinar valores para pagamento de diárias. O presidente do CAU/PA, José 

Akel Fares Filho, propôs que o CAU/BR elaborasse um normativo para todos a fim de que cada CAU/UF faça sua regulamentação segundo 

suas necessidades. Em seguida, o arquiteto e urbanista José Alberto Tostes, primeiro presidente do CAU/AP, discorreu sobre seu livro “O 

Sentido Político da Arquitetura e Urbanismo, que enfatiza a relevância e a necessidade do envolvimento político de arquitetos e urbanistas. 

 

Referência: elaborado conforme ATA da reunião. 

    

 
Avaliação do evento: 
 
O evento foi profícuo naquilo que se propôs. 
 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras/ Aprovação Orientadora de Despesas 
 
Data: 29/11/2021             
 
 
                                                                                                                                          Maria Edwiges Sobreira Leal 
                                                                                                                                               Presidente CAU/MG 
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