
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo  1ª REUNIÃO DO FÓRUM DE PRESIDENTES EM 2020  

Local   MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal – Belo Horizonte 

Data/ Horário   Do dia 23/01/2020 às 09h ao dia 24/01/2020 às 17h 

Relator   Danilo Silva Batista 

 
 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 
Pauta: 
23/01/2020 (QUINTA-FEIRA) 
 
- Abertura; 
- Aprovação da súmula anterior e da pauta da reunião; 
- Eleição da Coordenação, composição dos Grupos de Trabalho e Representações nas Comissões; 
- Discussão sobre os andamentos das proposições encaminhadas ao CAU/BR em 2019, iniciando com a questão parlamentar e 
impossibilidade de os inadimplentes votarem nas eleições de 2020. 
 
24/01/2020 (SEXTA-FEIRA) 
 
- Debate sobre anuidades, REFIS, descontos e taxas de RRT (PF e PJ), experiência do CAU/ES de arrecadação – elaboração 
de Proposição para o CAU/BR; 
- Estratégias de Fiscalização.   
 
Discussão:  
Abri a reunião do Fórum de Presidentes, agradecendo pela confiança em mim depositada, quando de minha eleição como 
coordenador do Fórum.  
 
Dando seguimento, apresentei as solicitações de inclusão de itens na pauta: REFIS, descontos e taxas de RRT (PF e PJ), 
estratégias de fiscalização, experiência exitosa do CAU/ES e questões relativas ao legislativo e coloquei em votação as 
sugestões de alterações para a pauta da 1ª Reunião de 2020 do Fórum de Presidentes; 
 
Em seguida, ocorreu os preparativos para a eleição do novo coordenador do Fórum, em face do resultado da apuração, foram 
eleitos os 03 Presidentes mais votados, conforme definido no rito aprovado: Coordenadora do Fórum: Presidente do CAU/PR, 
Margareth Ziolla Menezes, com 16 (dezesseis) votos - Coordenadoras Adjuntas: Presidente do CAU/SC, Daniela P. G. Sarmento, 
com 15 (quinze) votos e a Presidente do CAU/BA, Gilcinéa Barbosa da Conceição, com 13 (treze) votos. 
 
A Presidente do CAU/PR, Sra. Margareth Ziolla Menezes, assumiu a Coordenação do Fórum de Presidentes do CAU e, por 
conseguinte, passamos a discutir os itens constantes da pauta supracitada. 
 
Foi sugerido que os integrantes do GTs preparem um material a ser discutido, com antecedência, e, ainda, que trocassem esses 
materiais entre si, para o fechamento do Plano de Ação, uma vez que todos estarão em Brasília, por quatro dias, no mês de 
fevereiro de 2020. 
 
Sobre as discussões acerca dos andamentos das proposições encaminhadas ao CAU/BR em 2019, comentei que dentre os 61 
encaminhamentos, os quais englobam solicitações, informações, manifestações, apoio e agradecimentos, 27 destes não foram 
respondidos/atendidos. Destaquei a Proposição nº 34 que trata da Resolução 51, com envio ao CAU/BR de sugestões de 
alteração. Solicitei ao Presidente do CAU/BR, Sr. Luciano Guimarães, que informasse se tal proposição foi enviada à Comissão 



 

 

de Harmonização ou se houve algum outro desdobramento sobre o tema. Perguntei, também, sobre a manutenção das 
comissões temporárias. Falei, também, dando especial atenção, sobre a questão referente ao Regimento Eleitoral, no que se 
refere à possibilidade de administrados inadimplentes votarem, informando que o CAU/RS realizou um estudo jurídico do tema 
e convidei o Presidente Tiago Holzmann para relatar. 
 
No que se refere às anuidades, REFIS, descontos e taxas de RRT (PF e PJ), ponderei que, por força de Lei, o CAU tem o dever 
de reajustar a anuidade e suas taxas de RRT, contudo, considerando a situação atual do País e a fim de mostrar para a sociedade 
que o Conselho não é mero órgão arrecadador, que se concedesse descontos expressivos aos arquitetos e urbanistas. 
 
Pude analisar a experiência positiva do CAU/ES sobre a questão da arrecadação (adimplência dos administrados), após 
explanação da presidente Liane Destefani e, também, as propostas de estratégia de fiscalização relatadas pelo presidente 
Napoleão Ferreira do CAU/CE.  
 

 
CONCLUSÃO: O evento foi profícuo naquilo em que se propôs.  
 
 

  

Data17/02/2020                                                    
                                                                               Danilo Silva Batista   

 


