
 
 
 
 
 
 

1ª REUNIÃO NACIONAL DOS CAUs UF 

- PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL- 

No dia 26 de novembro de 2019, reuniram-se na sede do CAUBA, os conselheiros e membros 

representantes das Comissões de Patrimonio Histórico e Cultural dos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos estados do RS, SP, PE, BA e PR, no intuito de realizarem a 1ª Reunião Nacional dos 

CAUs UF - Patrimônio Histórico e Cultural. O Conselheiro Ernesto(BA) procedeu a abertura dos 

trabalhos dando boas vindas aos presentes e ato seguinte passou a relatoria e condução da pauta ao 

Cons. Oritz Campos(RS) que apresentou a pauta e colheu a aprovação do presentes para inicio dos 

trabalhos. A Conselheira Edwiges, coordenadora da CPC CAUMG solicita registrar sua impossibilidade 

de comparecimento 

Inicialmente foi destacado o grande simbolismo dessa 1ª reunião, pois nesses quase 9 anos de 

conselho uniprofissional, jamais tivemos qualquer movimento nacional nesse sentido dos CAU UF e 

CAUBR sobre esse tema apaixonante e que envolve arquitetos e urbanistas,  e sociedade de maneira 

muito estreita.  

Foi unânime entre os presentes que, como resultado dessa reunião, fosse sistematizado um 

documento, nominado provisoriamente de CARTA DE SALVADOR 2019, e enviado a todos os 

presidentes de CAU UF e CAUBR afim de informá-los sobre os assuntos tratados, os entendimentos 

construídos nessa reunião e as sugestões de encaminhamentos sobre essa temática, que deve 

receber também atenção prioritária dessas autarquias de fiscalização do exercício profissional de 

arquitetos e urbanistas. 

Dito isso, passo a relatar os pontos de pauta, o que segue: 

*APRESENTAÇÃO DE PRÁTICAS E CASOS DE CADA ESTADO* 

*SISTEMA ALERTA IGEO*(RS) o RS está finalizando a inclusão de camadas no IGEO com 

dados de imóveis tombados nível estadual e federal a sua circunscrição. O Sistema 

compreende em alerta emitido à fiscalização de maneira automática toda vez que um RRT 

for originado num raio de 30m de bem tombado.  

https://www.caurs.gov.br/caurs-reune-se-com-iphae-e-secretaria-estadual-da-cultura-para-

planejar-acoes-conjuntas/ 

*CAMINHADA DA PERDA*(RS) já na sua terceira edição, com mais de 600 presentes, foi 

apresentada como sugestão aos conselheiros que planejem e organizem e seus estados 

atividade similar a essa. Segue link para conhecer mais: 

https://youtu.be/wgskgjAJIjg 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/10/de-anfiteatro-na-praca-da-

matriz-a-hotel-luxoso-onde-ha-um-shopping-caminhada-relembra-porto-alegre-que-nao-

existe-mais-ck1nwwxuj05j901n37y2p1xk3.html 
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https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/12/caminhada-da-perda-chega-a-

3a-edicao-relembrando-historia-arquitetonica-de-porto-alegre-

ck45xhlco01vv01qhswor73sn.html 

*AÇÕES JUDICIAIS*(RS)  Foi apresentada a sua atuação na judicialização de medidas 

protetivas e os resultados extremamente positivos obtidos. RS sugeriu aos conselheiros que 

agregem às suas Comissões de Patrimônio a presença permanente de assessor jurídico, 

essencial para estruturar os trâmites legais. 

https://www.caurs.gov.br/vitoria-judicial-historica-no-trf4-cau-rs-em-defesa-da-profissao-

do-patrimonio-e-das-obras-publicas-de-qualidade/ 

https://www.caurs.gov.br/atuacao-do-cau-rs-assegura-preservacao-do-patrimonio-historico-

em-santana-do-livramento-e-vacaria/ 

https://www.caurs.gov.br/caurs-ganha-acao-judicial-em-defesa-do-patrimonio-historico-

gaucho-e-contra-o-pregao-em-porto-alegre/ 

*STJ - RESTAURO É ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA*(PR) O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reconheceu que realização de obras de restauro em Patrimônio Histórico é atribuição 

privativa de arquitetos e urbanistas. A decisão foi proferida pelo ministro Francisco Falcão, 

relator do processo que acatou o Recurso Especial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Paraná (CAU/PR). 

https://www.caupr.org.br/?p=26003 

*PLANO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO* 

Foi discutida a importância da previsão de atuação da fiscalização dos CAUUF em projetos e 

obras de conservação e restauração de bens culturais tutelados e não tutelados. RS informou 

que no Plano Nacional de Fiscalização o tema foi tratado com profundidade que ensejou 

abordagem especifica na tabela de agravantes com peso máximo,  quando se tratar de 

infração em serviços que sejam relativos ao patrimônio edificado.  

ENCAMINHAMENTO: Nesse aspecto a conexão, colaboração e cooperação entre as 

comissões de patrimônio e as comissões de exercício profissional(CEP)são necessárias para 

que tenhamos a possibilidade de efetiva fiscalização e com priorização de demandas, 

respeitadas as urgências de potenciais perdas que se apresentarem. Fazer constar na CARTA 

DE SALVADOR 2019 esses encaminhamentos, a serem enviados a todos presidentes de 

CAUUF e CAUBR, para conhecimento e providencias. 

PAPEL DO CAUBR E CAUUF – Diretrizes e atuações 

Foi debatida a necessidade de termos um alinhamento nacional afim de evitar práticas 

distintas e até conflitantes dos CAUUF, sem desconsiderar nossos regionalismos, mas que 
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devem ser norteados por diretrizes nacionais que devem ser construídas coletivamente. O 

papel do CAUBR deve ser fortalecido. Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão 

de arquitetura e urbanismo, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da 

arquitetura e urbanismo(§ 1º do art. 24 da Lei nº 12.378/2010, nesse caso, em especial ao 

oficio relativo ao Patrimonio Cultural).  

ENCAMINHAMENTO: Fazer constar na CARTA DE SALVADOR 2019 os apontamentos acima, a 

serem enviados a todos presidentes de CAUUF e CAUBR, para conhecimento e providencias. 

 

PREGÃO NÃO 

Foi apresentado pelo RS a campanha PREGÃO NÃO do CAURS. Que gerou interesse dos 

presentes que de imediato solicitaram mais informações e ampla divulgação do CAURS afim 

de evitar essa prática inadequada e ilegal em serviçoes de arquitetura e urbanismo, em 

especial os de conservação e restauro, dada a complexidade intrínseca a esses campos. 

Abaixo links  

https://www.caurs.gov.br/caurs-nao-admite-pregao-na-contratacao-de-servicos-de-

arquitetura-e-urbanismo/ 

https://www.caurs.gov.br/vitoria-contra-o-pregao-licitacao-anulada-apos-impugnacao-do-

cau-rs/ 

https://www.caurs.gov.br/caurs-ganha-acao-judicial-em-defesa-do-patrimonio-historico-

gaucho-e-contra-o-pregao-em-porto-alegre/ 

ENCAMINHAMENTO: Solicitar ao CAURS que divulgue aos CAUUF material relativo à 

proibição de pregão para serviçoes de arquitetura e urbanismo. 

 

OBRIGATORIEDADE DO DIÁRIO DE OBRA 

RS apresenta a possibilidade e os benefícios do controle oferecido pelo DIÁRIO DE OBRAS em 
obras de conservação e restauro, a exemplo do que ocorria enquanto os arquitetos estavam 
no conselho pretérito. A atuação dos agentes de fiscalização dos CAUUF será facilitado pois 
em obras que tenham Diário se garante veracidade nas informações e entendimento 
adequado dos fiscais do que aconteceu, quando e quem os praticou no canteiro de obras. O 
Diário de Obra, também conhecido como Livro de Obra e Livro de Ocorrências Diárias, é a 
memória escrita de todas as atividades relacionadas à obra. Através dele, servirá de subsídio 
para comprovar autorias de trabalhos, anular dúvidas e garantir o cumprimento de ordens 
técnicas e avaliar motivos de eventuais falhas técnicas, gastos imprevistos e acidentes de 
trabalho.  
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ENCAMINHAMENTO: Enviar essa sugestão ao Presidente do CAUBR, para que encaminhe à 
CEP CAUBR e à Comissão de Fiscalização CAUBR para que proponham critérios de 
incorporação dessa obrigatoriedade na prática dos profissionais arquitetos e urbanistas. 

 

FIPA - FÓRUM INTERNACIONAL DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO BRASIL/PORTUGAL 

SP contribuiu com o debate trazendo para conhecimento a existência do FIPA – Forum 

internacional do Patrimonio Arquitetônico Brasil/Portugal. Esse Forum promoverá atividade 

nos dias 15 e 16 de julho, dias anteriores ao Congresso Mundial de arquitetos UIA 2020, a se 

realizar no Rio de Janeiro, capital. 

ENCAMINHAMENTO: Estabelecer conexão com a coordenação do 7º FIPA, arq Maria Rita 

Amoroso, coordenador da Comissão de Patrimonio Cultural do CAUSP. Oportunidade para 

construir participação dos CAUUF, em colaboração ao 7º FIPA.. 

CIRCUITOS DE ARQUITETURA NAS CIDADES DO BRASIL para UIA 2020 

Foi sugerido por SP que os CAUUF indiquem circuitos, percursos ou caminhadas de 

arquitetura nos seus estados, afim de divulgar suas ações de promoção e proteção do 

patrimônio cultural que as autarquias tiverem protagonismo. Tais percursos também 

tomarão efeito para os participantes da UIA2020, que, sabedores desses percursos poderão 

escolher sua entrada no Brasil e movimentos de turismo interno no país em dias anteriores e 

posteriores ao congresso mundial. RS se prontificou inscrever o evento Caminhada da Perda 

Porto Alegre – Arquitetura Demolida e produzir um painel que abordará as ações judiciais 

protetivas de sucesso do CAURS. 

ENCAMINHAMENTO: Comunicar aos CAUUF a possibilidade de participação e divulgação de 

seus circuitos/percursos/caminhadas. Estabelecer data limite, formato e procedimentos para 

essas inscrições 

SEMINÁRIO NACIONAL  DURANTE A UIA 2020 

SP trouxe como possibilidade a organização do 1º Seminario Nacional/Internacional das 

Comissões dos CAUUF com tema Patrimônio Cultural. Evento de 2 dias com tradução, sede 

provável o Museu do Mar, com data conectada ao 7ºFIPA e ao UIA2020. 

ENCAMINHAMENTO: Aguarda próxima reunião presencial, ainda nos meses de Janeiro ou 

Fevereiro 2020, para delineamento geral e delegação de agendas e tarefas. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

REVISÃO GRADE CURRICULAR - AUMENTO DE CH, TROCA DE NOME, OBRIGORIEDADE DA 

DISCIPLINA, TEMA P DISCIPLINA DE PROJETO 

PE apresenta considerações a cerca da revisão da grade curricular e que se configura 

momento adequado para avançarmos na construção de um currículo mais adequado ao 

tema patrimônio cultural. São reivindicações aceitas de maneira unânime que se tenha 

aumento de carga horária, discussão par alteração do nome da disciplina, a obrigatoriedade 

da mesma e por fim, que o tema patrimônio cultural seja tema para disciplina de projeto, 

afim de garantir um mínimo de conhecimento na busca de boas práticas e projeto de 

conservação e restauro de edificação de interesse cultural, tutelado ou não. 

ENCAMINHAMENTO: Fazer constar na CARTA DE SALVADOR 2019 esses apontamentos, a 

serem enviados a todos presidentes de CAUUF e CAUBR, para conhecimento e providencias, 

nesse caso em especial também à Comissão de Ensino e Formação CEF CAUBR. 

NBR DE PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO 

PE contribui com aspectos relativos a boas práticas profissionais que devemos seguir quando 

trabalhamos com obras de valor cultural, e complementa sugerindo que caminhemos no 

sentido de estabelecer tais indicações e recomendações de maneira formal. Com isso se faz 

necessário que possamos contar com normas gerais e específicas afim de estabelecer e 

delimitar procedimentos mínimos para o trato tanto em ações de conservação quanto de 

restauração. 

ENCAMINHAMENTO: Fazer constar na CARTA DE SALVADOR 2019 esses apontamentos, a 

serem enviados a todos presidentes de CAUUF e CAUBR, para conhecimento e providencias. 

COMISSÃO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

Diante de tantas lacunas, expressas nos encaminhamentos dos pontos de pauta retro, foi do 

entendimento de todos os presentes a necessidade de criação pelo CAUBR de uma comissão 

nacional que trate das questões relativas ao Patrimônio Cultural. RS reforça que o tema não 

pode ser tratado com pouca profundidade. As CEP, CPP e CPUA do CAUBR, já assoberbadas 

de trabalho, de alguma forma abordam o assunto mas não há a horizontalidade, integração 

das comissões, para que sejam geradas diretrizes nacionais e os devidos aprofundamentos 

que essa matéria exige, dada sua riqueza e complexidade. “Se quisermos defender como 

atribuição privativa o trato do Patrimonio Cultural, devemos contar também com uma 

comissão especial de patrimônio cultural no CAUBR. É necessário tratar o exercício 

profissional do passado, que é base para o exercício profissional presente. E se fizermos tudo 

certo, teremos o exercício profissional do futuro da nossas cidades protegido.”. 

ENCAMINHAMENTO: Fazer constar na CARTA DE SALVADOR 2019 esses apontamentos, a 

serem enviados a todos os presidentes de CAUUF e CAUBR, para conhecimento e 

providencias. 



 
 
 
 
 
 

 

COMISSÃO DE PATRIMONIO CULTURAL nos CAUUF 

É necessário que os CAUUF também entendam seu papel nessa construção nacional e, 

proporcionalmente aos seus recursos e disponibilidades de conselheiros, que estruturem 

modo afim de atender essa pauta do Patrimonio Cultural em suas circunscrições, seja com a 

criação de Comissão Especial de Patrimonio Cultural, seja estruturando suas CEPs para dar 

vencimento a essa missão.  

ENCAMINHAMENTO: Fazer constar na CARTA DE SALVADOR 2019 esses apontamentos, a 

serem enviados a todos presidentes de CAUUF e CAUBR, para conhecimento e providencias. 

 

EVENTOS NACIONAIS dos CAUS UF - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL  

Ficou expresso o desejo de se ter um evento nacional por semestre. RS cita que eventos do 

dia do patrimônio patrocinados pelos CAUUF podem funcionar de maneira simultânea 

gerando um simbolismo de unidade que reforça a importância dos arquitetos nessa pauta, a 

exemplo do que acontece no RS em 2019 onde CAURS e IPHAE (instituto do patrimônio 

histórico e artístico do RS) atuaram em conjunto com a Caminhada da Perda, que integrou a 

programação oficial da Secretaria da Cultura do estado. Após análise dos grandes eventos do 

próximo ano, o congresso mundial UIA 2020 e apresenta como viável mas é fato que 

precisaremos começar o ano com ritmo forte e acelerado. Pensando nisso, fica estabelecido 

que, conforme possibilidade ode cada CAU, planejar essa segunda reunião ainda no primeiro 

trimestre de 2020. Aguardando interessados em sediar reunião em Fevereiro 2020. SP 

ofereceu sediar reunião em Março vindouro, já no novo prédio sede do CAUSP.  

ENCAMINHAMENTO: Definir CAUUF sede para reunião de Fevereiro 2020. RS se coloca a 

disposição, com sugestão para realização dessa reunião em Pelotas, cidade de grande 

presença de obras preservadas, ou aguardar Março para reunião no CAUSP. SP organizará a 

reunião em Março na nova sede do CAUSP, estabelecer data desse evento,  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente documento deverá ser distribuído a todos os presidentes de CAUUF, conselheiros 

e membros das comissões de Exercício Profissional e de Patrimonio Cultural, ao Presidente do 

CAUBR, à CEP CAUBR e ao CEAUBR, para conhecimento. 

Nada mais tendo a registrar, a reunião encerrou as 16:26min 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Por estarem de acordo com o manifestado, e por entenderem a necessidade de avanço nas 

discussões desse tema, subscrevem o presente documento, os a seguir nominados: 

 

Arq.Urb Oritz Adriano Adams de Campos – Coordenador CTPH CAURS 

Arq.Urb Lucas Volpatto – membro CTPH CAURS 

Arq.Urb Romulo Plentz Giralt – Coordenador Adjunto CTPH CAURS 

Arq.Urb Rodrigo Spinelli – membro da CTPH CAURS 

Arq.Urb Jorge Tinoco – membro da CPC CAUPE 

Arq.Urb Maria Rita Amoroso – Coordenadora CPC CAUSP 

Arq.Urb Claudio Forte Maiolino – Coordenador CEP CAUPR 

Arq.Urb Margareth Ziolla Menezes  - Presidente CAUPR 

Arq.Urb Ernesto Regino Xavier de Carvalho – Coordenador CPUA 

Arq.Urb Edwiges Leal – Coordenadora CPC CAUMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


