
Nossa Atuação no CAU BR em 2018  
  
Prezados Colegas Arquitetas, Arquitetos e Urbanistas do Rio Grande do Sul 
 
No encerramento do ano de 2018 e na véspera de um ano, que deverá ser muito trabalhoso e com 
desafios a serem duramente vencidos, em prol de nossa arquitetura e urbanismo, cabe registrar nossa 
participação no ano que se encerra junto ao Conselho de Arquitetura do Brasil – CAU/BR, na condição 
de Conselheiro Federal do Rio Grande do Sul, onde buscamos sempre tratar e representar os interesses 
de nossa categoria e da sociedade da melhor maneira possível. 
 
Iniciamos 2018 conhecendo a estrutura de nosso conselho, um órgão público da administração indireta 
do governo federal na atividade de  autarquia pública, que tem por finalidade a regulação de nossa 
profissão, bem como de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Arquitetura e Urbanismo em todo 
o território nacional através dos Conselhos Estaduais (CAU’s/UF), tendo o CAU/BR como regulador e 
legislador destas ações. 
 
Inseridos nas Comissões de Organização e Administração (COA) e Eleitoral Nacional (CEN), atuamos 
em diversas ações na COA, gerando  deliberações para agilizar os serviços administrativos do sistema 
CAU, no que tange, por exemplo, nas melhorias no sistema Siccau, nos sistemas de TI e em diversos 
instrumentos administrativos que deverão promover maior celeridade e menos burocracia nas diversas 
tramitações que o Conselho apresenta. 
 
Na comissão CEN, participamos diretamente a reorganização do regimento eleitoral existente, 
reformulando o mesmo, com o objetivo de aprimorar tal regramento e tornando-o mais claro, objetivo e 
transparente, estando este documento atualmente em fase de consulta pública; este processo foi 
executado em sintonia com nossas intuições e com todos os CAU’s, visando obtermos a construção de 
um documento com a anuência de todos os nossos representantes institucionais e que agora encontra-
se a disposição de todos os arquitetos e urbanistas para as devidas contribuições. 
 
Desde nossa inserção no sistema, apoiamos a revisão dos valores de nossas anuidades e taxas, onde 
atuamos em prol da implantação do Refis, das prorrogações de prazos para pagamentos e das 
ampliações de descontos, com o objetivo de adequarmos tais valores a atual conjuntura em em que 
vivemos; sei que não chegaremos ao contento de todos, mas buscamos ajustar tais expectativas dentro 
dos principios legais e financeiros possíveis de atuarmos. 
 
Neste contexto, uma das nossas grandes batalhas, foi trabalharmos em conjunto com a atual gestão do 
CAU/RS,  na liberação de uso do capital imobilizado que alguns CAU’s/UF dispunham e não podiam 
utilizar, possibilitando um incremento financeiro aos conselhos, para atuarem em prol de nossa profissão; 
ação esta direta que fizemos junto a Comissão de Finanças do CAUBR.  
 
Outra “peleia” forte e de grande expectativa, travamos junto ao congresso nacional e perante outros 
entes públicos e de representações distintas de profissões regulamentadas, que é a defesa da 
Resolução 51 do CAUBR, que trata de nossa profissão, tentando elucidar a todos que nossas 
prerrogativas de arquiteto (a) e urbanista são legais e legitimas; batalha esta que enfretaremos com 
diálogo, ajustes e convicção de nossa formação profissional no ano de 2019. 
 
Finalizo, ressaltando que nossa sintonia política com a atual gestão do CAU/RS, pois fomos eleitos com 
os mesmos princípios e plataforma de gestão, trabalhando para concretizarmos nosso lema de “fazer e 
realizar”, tanto na esfera estadual como na esfera federal, onde atuo de forma direta, nos fortalece para 
irmos em frente, independente dos desafios apresentados e que contamos com a participação de todos 
os (as) colegas para que junto façamos cada vez mais por nossa arquitetura e urbanismo. 
 
Por fim, entendo que muito foi feito para termos nosso conselho, mas há muito o que fazermos para 
mantê-lo como exemplo de autarquia e aprimorá-lo constantemente .  
 
Obrigado pelo voto de confiança e de poder representar a todos os colegas no CAUBR, honraria que me 
orgulha e que tento fazer jus em cada atuação. 
 
Que 2019 seja um excelente ano a todos nós, que nossas batalhas e desafios sejam de aprendizados e 
êxitos. 
Abraço a todos. 
Ednezer Rodrigues Flores, Arquiteto e Urbanista; Conselheiro Federal do RS no CAUBR; 


