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ATA DA 110ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 E 26 DE MARÇO 

DE 2021. 

 

Aos vinte e cinco dias de março de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniu-se o Plenário do 1 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, na plataforma Teams via 2 

videoconferência. Sob a presidência de Nadia Somekh, os conselheiros: Joselia da Silva Alves (AC),  3 

Heitor Antonio Maia da Silva Dores (AL), Humberto Mauro Andrade Cruz (AP), Fabricio Lopes 4 

Santos (AM), Gilcinea Barbosa da Conceição (BA), Cláudia Sales de Alcântara (CE), Raul Wanderley 5 

Gradim (DF), Giedre Ezer da Silva Maia (ES), Nilton de Lima Júnior (GO), Marcelo Machado 6 

Rodrigues (MA), Rubens Fernando Pereira de Camillo (MS), Eduardo Fajardo Soares (MG), Alice da 7 

Silva Rodrigues Rosas (PA), Camila Leal Costa (PB), Jeferson Dantas Navolar (PR), Roberto Salomão 8 

do Amaral e Melo (PE), José Gerardo da Fonseca Soares (PI), Maíra Rocha Mattos (RJ), Patrícia Silva 9 

Luz de Macedo (RN), Ednezer Rodrigues Flores (RS), Ana Cristina Lima Barreiros da Silva (RO), 10 

Nikson Dias de Oliveira (RR), Daniela Pareja Garcia Sarmento (SC), Ricardo Soares Mascarello (SE), 11 

Matozalém Sousa Santana (TO), Valter Luis Caldana Junior (IES), o ouvidor-geral Roberto Simon, 12 

a representante do CEAU-CAU/BR Ana Maria Reis de Goes Monteiro e a Secretária Geral da Mesa 13 

– Daniela Demartini. 1. Abertura: A presidente NADIA SOMEKH, às nove horas do dia vinte e 14 

cinco de março de dois mil e vinte e um, iniciou a 110ª Plenária Ordinária do CAU/BR.  2. Execução 15 

do Hino Nacional Brasileiro: A presidente NADIA SOMEKH, pediu que todos ouvissem a execução 16 

do Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, pediu um minuto de silêncio em homenagem às perdas de 17 

vidas decorrentes da covid-19. 3. Leitura e discussão da Pauta; A presidente NADIA SOMEKH 18 

verificou a pauta. 4. Discussão e aprovação da Ata da 109ª Reunião Plenária Ordinária; A ata da 19 

109ª Reunião Plenária Ordinária foi aprovada com 20 votos a favor, 00 contrários, 01 abstenções e 06 20 

ausências. O conselheiro MARCELO RODRIGUES votou favorável pelo chat, por não conseguir 21 

votar pelo sistema. A conselheira ANA CRISTINA BARREIROS solicitou alteração do seu voto de 22 

“abstenção” para “favorável”. 5. Ordem do dia: 5.1. Projeto de Deliberação Plenária de 23 

julgamento, em grau de recurso, do Processo Ético-disciplinar nº 1259205/2021 (CAU/BA); 24 

(Origem: Comissão de Ética e Disciplina, Relator: conselheiro Roberto Salomão do Amaral e 25 

Melo); A Deliberação Plenária DPOBR nº 0110-01 foi aprovada com 25 votos a favor, 00 contrários, 26 

00 abstenções e 01 ausências. Deliberou: 1 - NEGAR PROVIMENTO ao recurso, ratificando a decisão 27 

do Plenário do CAU/BA, de 25 de agosto de 2020, para determinar a aplicação da sanção de suspensão 28 

do registro profissional por 180 (cento e oitenta) dias à DENUNCIADA por infração à regra 5.2.1 do 29 

Código de Ética do CAU/BR, aprovado na forma do anexo da Resolução CAU/BR nº 52, de 6 de 30 

setembro de 2013; 2- Orientar o CAU/BA a observar com maior atenção os prazos do trâmite 31 

processual, regulamentado pela Resolução CAU/BR nº 143, de 2017, e do Regimento Geral do CAU, 32 

instituído e aprovado pela Resolução CAU/BR nº 139, de 28 de abril de 2017. A conselheira 33 
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CLÁUDIA SALES proferiu seu votou favorável, por não conseguir votar pelo sistema. A conselheira 34 

do estado da Bahia, GILCINEA BARBOSA DA CONCEIÇÃO, declarou-se impedida de votar. 35 

Conselheiros Ednezer Flores e Valter Caldana: Discussão sobre regularização de edificações, onde as 36 

obras foram iniciadas por leigo; sobre a situação de profissionais que podem ser acusados de plágio 37 

por fazerem reformas e adaptações em obras consolidadas; Análise de inclusão no RRT, um campo 38 

específico com detalhamento das características iniciais dos projetos e obras; Conselheiro Heitor Maia: 39 

Alerta para os longos prazos de tramitação de alguns processos ético-disciplinares; Conselheiros 40 

Heitor Maia:  Fiscalização de construções ilegais executadas por leigos que têm condições de 41 

contratarem arquitetos ou engenheiros, mas optam por não fazer; Conselheiros Valter Caldana:  42 

avaliação de ações que fogem da competência do Plenário, que refletem nos ritos dos processos ético-43 

disciplinares; desenvolver a prática de acionar os proprietários de obra, como medida didática, 44 

sobretudo quando há abuso do poder econômico; Conselheiros Ana Cristina Barreiros: Divulgar de 45 

forma educativa, casos como o do processo ético-disciplinar nº 1259205/2021, para alertar os alunos 46 

de Arquitetura e Urbanismo; Cons. Marcelo Rodrigues: Divulgação do Código de Ética para os 47 

CAU/UF e arquitetos; A presidente Nadia Somekh sugeriu que a Assessoria de Comunicação e a 48 

Comissão de Ética e Disciplina façam levantamento das infrações éticas mais recorrentes para 49 

desenvolver ações de conscientização; O conselheiro José Gerardo: Campanhas de conscientização 50 

sobre exposição dos trabalhos de arquitetos nas redes sociais, ressaltando a importância de informar a 51 

autoria do projeto e dar os créditos necessários, a fim de evitar casos de plágio; 5.2. Projeto de 52 

Deliberação Plenária que autoriza a recomposição do Plenário do CAU/MA; (Origem: Comissão 53 

Eleitoral Nacional, Relator: conselheiro Matozalém Sousa Santana); A Deliberação Plenária 54 

DPOBR nº 0110-02 foi aprovada com 23 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 04 ausências. 55 

DELIBEROU: Determinar a abertura de processo de recomposição do Plenário do Conselho de 56 

Arquitetura e Urbanismo do Maranhão (CAU/MA) para o mandato de conselheiros 2021-2023, na 57 

forma dos arts. 117 ao 121 do Regulamento Eleitoral 5.3. Projeto de Deliberação Plenária que 58 

aprecia o plano de trabalho anual das comissões especiais do CAU/BR para 2021; retirado de 59 

pauta; O item foi retirado de pauta pelo Conselho Diretor.   5.4. Projeto de Deliberação Plenária 60 

que cria a Comissão Temporária de Fiscalização; (Origem: Comissão de Exercício Profissional). 61 

A matéria foi apresentada ao Plenário do CAU/BR e retirada de pauta pela presidente NADIA 62 

SOMEKH que informou que iria apresentar ao Fórum de Presidentes antes de ser votada. Conselheiros 63 

Valter Caldana, Camila Leal, Ana Cristina e Heitor Maia: Para a criação da Comissão Temporária de 64 

Fiscalização -    Maior transversalidade na composição incluindo a participação de conselheiros das 65 

demais comissões não abrangidas no Projeto de Deliberação Plenária; diversificação na composição, 66 

considerando o porte dos CAU/UF (básicos, médios e grandes); com o objetivo de pensar 67 

conceitualmente a fiscalização e não operacionalmente, sendo composta por conselheiros e presidentes 68 

dos CAU/UF; uniformização dos protocolos e relatórios de fiscalização dos CAU/UF, facilitando 69 
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avaliações qualitativas e financeiras; definição de diretrizes financeiras para a fiscalização nos 70 

CAU/UF; as ações de fiscalização devem ser feitas de forma federativa, como um serviço 71 

compartilhado entre os CAU/UF; definição das metas para a Comissão Temporária de Fiscalização, 72 

criação de outros fóruns para discutir os assuntos de fiscalização não abrangidos pela Comissão; 73 

discussão nem âmbito nacional sobre o operacional da fiscalização. Conselheiro Raul Gradim:  estudo 74 

da estrutura mínima e quantidade de fiscais necessários para atender às necessidades de cada CAU/UF. 75 

Esse estudo deve ser feito levando em consideração os custos, pois pode alterar a forma de repasse via 76 

Fundo de Apoio. Conselheiro Fabrício Santos: considerar as contribuições encaminhadas pelos fiscais; 77 

importância da aproximação com os CAU/UF nas questões de fiscalização. Conselheiro Marcelo 78 

Rodrigues:  Encaminhar o Projeto de Deliberação Plenária que cria a Comissão Temporária de 79 

Fiscalização aos CAU/UF para contribuições antes de ser aprovado pelo CAU/BR; 6. Assuntos de 80 

interesse geral: 6.1. Apresentação das ações e providências sobre o Planejamento para os 81 

primeiros 100 dias; (Origem: Presidência). O gerente x LUIZ ANTONIO POLETTO apresentou – 82 

com contribuição de cada conselheiro responsável por um grupo. Foi apresentado o andamento das 83 

ações prioritárias do CAU. GRUPO DO SICCAU: 1. Força tarefa para enfrentar os problemas do 84 

módulo do RRT; 2. Plano de comunicação de crise; 3. Diagnosticar e ajustar arquitetura do SICCAU; 85 

4. Medidas de segurança do SICCAU; 5. Compliance CSC; 6. Realização de auditoria; 7. Suspender 86 

temporariamente a aplicação de resoluções ou implantação de novas resoluções. GRUPO 87 

DESIGUALDADE: 1. Revisão da estrutura do Fundo de Apoio; 2. CAU compartilha. GRUPO 88 

FISCALIZAÇÃO: 1. Criação da Comissão Temporária de Fiscalização; 2. Mês da fiscalização; 3. 89 

Fiscalização nas redes. GRUPO FÓRUM: 1. Fórum de presidentes (formalização); 2. Resolução nº 90 

104. GRUPO HARMONIZAÇÃO: 1. Ampliação do CEAU; 2. Dossiê CTHEP. GRUPO 91 

MATRICIALIDADE: 1. Matricialidade (compatibilização de um calendário geral de eventos). 92 

GRUPO FORMAÇÃO (apresentada no final do dia 26/03): 1. Campanha EAD; 2. Padronizar 93 

procedimentos; 3. Formadores de opinião (relacionamento com o MEC, CNE, parlamentares e 94 

entidades); 4. Fórum de coordenadores de curso. O conselheiro Nilton de Lima Júnior relatou que há 95 

muitas reclamações de que se perdeu no SICCAU a possibilidade de histórico dos RRTs. Sugeriu que 96 

retorne a função em que o sistema recupera os dados no preenchimento de um novo RRT 6.2. 97 

Campanha; (Origem: Presidência). O item foi incluído pelo Conselho Diretor. O diretor de 98 

planejamento digital da agência Àrea, RICARDO MARUO, apresentou a Campanha Nacional Mais 99 

Arquitetos. O chefe da Assessoria de Comunicação Integrada do CAU/BR, JULIO MORENO, tomou 100 

nota das contribuições dos conselheiros. 1.1. Conselheiros Matozalém Santana, Maíra Mattos, 101 

Daniela Sarmento, Roberto Salomão, Ana Cristina, Patrícia Luz,  Joselia Alves, Camila Leal, Ricardo 102 

Marcelo e Jeferson Navolar: participação do gestor público como o grande patrocinador, envolvimento 103 

dos prefeitos e movimentos sociais, direcionar a campanha para conscientização da importância para 104 

a população e verificar quais já adotaram projetos de ATHIS. Divulgar a lei sobre ATHIS e incentivar 105 
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que seja aplicada na formulação de políticas públicas. Esclarecer que a ATHIS não é atividade de 106 

arquiteto popular e sim sobre política pública nacional implementada através dos municípios. Usar 107 

outros canais de comunicação, como o rádio e divulgar a campanha em ambientes que as classes C e 108 

D frequentam. Demonstrar que a arquitetura está nos pequenos espaços, como praças e pontos de 109 

ônibus e não apenas em obras monumentais. Conhecer o depoimento da uma moradora do Canhema 110 

contemplada por recursos de ATHIS do CAU/BR. Usar indicadores (CBIG) e parceiros para fazer uma 111 

campanha mais efetiva. Conselheiros Matozalém Santana, Rubens Camilo, Alice Rosas, e Ana Cristina 112 

Barreiros: Direcionar a campanha para as escolas de arquitetura e conscientizar os alunos sobre a ilusão 113 

de atuarem em aeroportos e shoppings, buscando exemplos em escalas menores e mais populares nos 114 

cursos de Arquitetura. Mostrar para os estudantes universitários que eles podem ser agentes de 115 

transformação de residência no seu território. Conhecer a parceria do CAU/MT com a Agência 116 

Municipal de Habitação. Conselheiros Humberto Mauro, Camila Leal, Ricardo Marcelo e Joselia 117 

Alves: a campanha tem de ser divulgada também nos meios convencionais, pois o público alvo muitas 118 

vezes não tem acesso aos meios virtuais. Incluindo rádio que é o único meio de comunicação que ainda 119 

chega em várias regiões. Conselheiros Marcelo Rodrigues, Fabrício Santos, Roberto Salomão, Patrícia 120 

Luz e José Gerardo: É preciso cautela com o que será informado na campanha. Discordam que 121 

arquitetura é acessível para pessoas de baixa renda. Sugeriu construir uma pauta com o poder público 122 

e ressaltar a importância da arquitetura. Que a divulgação da campanha seja feita por influenciadores 123 

digitais arquitetos que já desenvolvem trabalhos nessa área, como Arquitetura aberta, Arquitetura faz 124 

bem e o programa Vivenda e mobilizá-los para estarem dentro do CAU. Trabalhar a regularização 125 

fundiária com o poder público. Conselheira Daniela Sarmento: Citou o exemplo de Chapecó. Sugeriu 126 

criar uma agenda de ações para complementar o que está proposto na campanha. A campanha não 127 

deve ser feita em partes separadas, tudo deve ser feito ao mesmo tempo, envolvendo frentes diferentes 128 

e incluindo os arquitetos, empreendedores, o poder público, a comunidade e os movimentos sociais. 129 

Conselheiro Eduardo Fajardo: Por ser o principal aspecto da ATHIS, o subsidio, sugeriu tentar 130 

aglomerar vários beneficiários do ConstruCard para tornar viável o uso do RRT social. Citou o trabalho 131 

do programa Vivenda em São Paulo. Sugeriu direcionar a campanha para a população em geral, pois 132 

muitas pessoas de classe média têm condições financeiras de contratar um arquiteto e optam por não 133 

fazer. Conselheiro Heitor Maia: relatou sobre o programa “Vida nova nas grotas” em Alagoas. O 134 

depoimento dos gestores públicos é muito importante para influenciar outros gestores, que veem que 135 

é possível realizar essas ações. Conselheira Ana Cristina Barreiros:  Fazer do CAU, promotor do 136 

prêmio nacional de Trabalhos Finais de Graduação (TFG) na área de ATHIS.  Conselheiro Valter 137 

Caldana: usar o termo “CAU Brasil” na campanha e a expressão “habitação de interesse da sociedade” 138 

para enfatizar a necessidade da habitação nos seus perfis verticais, horizontais e transversais para que 139 

se construa qualidade de vida e se supere uma visão preconceituosa que se construiu com relação ao 140 

tema. Ressaltou a importância de se discutir formação continuada, não apenas graduação. Sugeriu usar 141 
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parte da verba destinada ao Congresso UIA e que não será mais usada numa ação material de apoio à 142 

campanha virtual, de modo a complementar a ação no material e no imaterial. Mostrar para os 143 

estudantes e para a sociedade que o universo de atribuições dos arquitetos é muito maior. Permanência 144 

de campanhas dessa natureza e orçamento para 2022. Conselheiro Nilton de Lima: buscar 145 

primeiramente o apoio financeiro da União, estado ou município para que se tenha fundos para 146 

realização dos projetos e soluções de ATHIS, pós campanha. O CAU deve ser secundário na campanha 147 

e o arquiteto o foco, mostrando sua importância, o quanto ele é fundamental para o desenvolvimento 148 

social, cultural, sanitário e econômico do país. Citou a campanha publicitária feita pela marca Tigre 149 

que é bem simples, mas muito efetiva. Conselheiro Matozalém Santana: revisão da tabela de 150 

honorários dos arquitetos, pois ela transmite para a sociedade a ideia de que arquiteto é oneroso. Isso 151 

demonstrará um gesto de humildade de reconhecer que a população brasileira é pobre e parar de 152 

criminalizar trabalhos com preços populares. Manter o foco da campanha de arquitetura para todos e 153 

não direcionar apenas para ATHIS. 6.3. Informe sobre o CAU Educa e IV Encontro Nacional de 154 

CPUAs. (Origem: Comissão de Política Urbana e Ambiental). A conselheira JOSELIA ALVES 155 

relatou sobre o andamento do concurso nacional do CAU/BR “CAU Educa” e sobre o IV Encontro 156 

Nacional das CPUAs. 6.4. Informe sobre o encontro das CEF-CAU/UF – incluído pelo CD; 157 

(Origem: Comissão de Ensino e Formação). O conselheiro VALTER CALDANA relatou sobre o 158 

1º Encontro com os Coordenadores das CEF-CAU/UF, ressaltando que foi definida pauta de ações que 159 

contempla: projeto Lelé, projeto Mais Arquitetos, Assistência Técnica, residência técnica, projeto 160 

CAU Educa, concursos de estudantes e ações conjuntas com as Comissões de Política Profissional e 161 

de Relações Internacionais. Conselheiro Heitor Maia: é importante a discussão sobre estágio 162 

profissional, residência técnica e licenciamento urbanístico; experiência do CAU/AL na premiação de 163 

Trabalhos Finais de Graduação (TFG) que incluiu a assistência técnica como um dos temas desses 164 

trabalhos; ampliação do que já é feito nos processos de revalidação de diploma pela Comissão de 165 

Ensino e Formação e construir uma defesa jurídica para o profissional obter registro no CAU.   166 

Coordenadora do CEAU Ana Goes: Participação do CEAU no desenvolvimento da campanha do 167 

CAU. Convidou a presidente Nadia Somekh e o coordenador da CEF Valter Caldana a participarem 168 

da próxima reunião do CEAU, para apresentarem respectivamente, a campanha do CAU e a parte 169 

sobre formação do “Plano de 100 dias”. Conselheira Daniela Sarmento: ampliar o diálogo com as 170 

prefeituras e tratar sobre estágio, residência técnica e articular ações com o governo. Citou a inciativa 171 

entre o curso de Arquitetura da Universidade Federal de Santa Catarina e a Associação de Municípios 172 

da Grande Florianópolis para realização de um seminário para discutir residência técnica na arquitetura 173 

na perspectiva da ação pública. Conselheiro Valter Caldana: abrir discussão sobre formação 174 

continuada e condição de oferta. 7. Comunicações.  As comunicações foram feitas no decorrer dos 175 

itens de pauta. 8. Encerramento. A presidente NADIA SOMEKH encerrou a reunião às treze horas 176 

do dia vinte e seis de março de dois mil e vinte e um.  177 
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Nadia Somekh 

Presidente do CAU/BR 

 

Daniela Demartini 

Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR
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111ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/BR 

Folha de Votação 

UF Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abst. Ausência 

AC Joselia da Silva Alves X    

AL Heitor Antonio Maia da Silva Dores X    

AP Humberto Mauro Andrade Cruz X    

AM Fabricio Lopes Santos X    

BA Gilcinea Barbosa da Conceição X    

CE Cláudia Sales de Alcântara    X 

DF Raul Wanderley Gradim X    

ES Giedre Ezer da Silva Maia X    

GO Nilton de Lima Júnior X    

MA Marcelo Machado Rodrigues    X 

MT José Afonso Botura Portocarrero X    

MS Rubens Fernando Pereira de Camillo X    

MG Eduardo Fajardo Soares X    

PA Alice da Silva Rodrigues Rosas X    

PB Fabiano de Melo Duarte Rocha X    

PR Jeferson Dantas Navolar X    

PE Roberto Salomão do Amaral e Melo    X 

PI José Gerardo da Fonseca Soares X    

RJ Maíra Rocha Mattos    X 

RN Patrícia Silva Luz de Macedo    X    

RS Ednezer Rodrigues Flores X    

RO Ana Cristina Lima Barreiros da Silva X    

RR Nikson Dias de Oliveira X    

SC Daniela Pareja Garcia Sarmento X    

SP Nadia Somekh - - - - 

SE Ricardo Soares Mascarello X    

TO Matozalém Sousa Santana X    

IES Valter Luis Caldana Junior X    

      

Histórico da votação: 

 

Reunião Plenária Ordinária Nº 111/2021                      
 

Data: 29/4/2021                                                                                                                                                                                                                     

 

Matéria em votação: Aprovação da Ata da 110ª Reunião Plenária Ordinária. 

 

Resultado da votação: Sim (23) Não (0) Abstenções (0) Ausências (4) Impedimento (0)  

Total de votos (23)  

 

Ocorrências: Registrados votos pelo chat dos conselheiros: Joselia da Silva Alves (AC); Raul Wanderley 

Gradim (DF); José Afonso Botura Portocarrero (MT); Rubens Fernando Pereira de Camillo (MS); Jeferson 

Dantas Navolar (PR); Patrícia Silva Luz de Macedo (RN); Matozalém Sousa Santana (TO). Registrado 

voto por meio de aplicativo de conversa do conselheiro Eduardo Fajardo Soares (MG).  

  

Secretária: Daniela Demartini               Condutora dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh 
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