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ATA DA 113ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 24 E 25 DE JUNHO DE 

2021. 

 

Aos vinte e quatro dias de junho 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), Cláudia Sales de Alcântara (CE), Raul Wanderley Gradim (DF), Giedre Ezer da Silva 5 

Maia (ES), Nilton de Lima Júnior (GO), Marcelo Machado Rodrigues (MA), Marcel de Barros Saad 6 

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

Rodrigues Rosas (PA), Fabiano de Melo Duarte Rocha (PB), Jeferson Dantas Navolar (PR), Roberto 8 

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

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

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

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

Roberto Simon, a representante do CEAU-CAU/BR Ana Maria Reis de Goes Monteiro e a Secretária 13 

Geral da Mesa– Daniela Demartini. 1. Abertura: A presidente NADIA SOMEKH, às nove horas do 14 

dia vinte e quatro de junho de dois mil e vinte e um, iniciou a 113ª Plenária Ordinária do CAU/BR.  2. 15 

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

a execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Verificação da Pauta; A presidente NADIA SOMEKH 17 

verificou a pauta e perguntou se algum conselheiro tinha solicitação de extra pauta. O conselheiro 18 

JEFERSON NAVOLAR solicitou a inclusão na pauta de uma Homenagem ao arquiteto João Batista 19 

Vilanova Artigas. O conselheiro EDUARDO FAJARDO solicitou que fosse incluído ao final da 20 

reunião tempo para as comunicações dos conselheiros. 4. Discussão e aprovação da Ata da 112ª 21 

Reunião Plenária Ordinária; A presidente NADIA SOMEKH perguntou se alguém gostaria de 22 

solicitar ajustes na ata. O conselheiro MARCELO RODRIGUES solicitou ajuste de texto em uma 23 

fala sobre ATHIS, substituindo a palavra “questionou” por “evidenciou”. A ata da 112ª Reunião 24 

Plenária Ordinária foi aprovada com 20 votos a favor, 00 contrários, 02 abstenções, 00 impedimentos 25 

e 05 ausências. Os conselheiros RUBENS CAMILLO, JOSÉ GERARDO, CLAUDIA SALES e 26 

JEFERSON NAVOLAR votaram favoravelmente pelo chat por não conseguirem votar pelo sistema. 27 

Os conselheiros JOSELIA ALVES e FABRICIO LOPES Santos solicitaram que registrassem seus 28 

votos como abstenção. 5. Comunicado Comissões, ouvidoria e colegiados (antecipadamente 29 

enviados por escrito); A presidente NADIA SOMEKH informou que não foram recebidos 30 

comunicados por escrito e reforçou a solicitação para que os conselheiros encaminhassem os 31 

comunicados previamente por escrito. A conselheira ANA CRISTINA relatou que o grupo de 32 

discussão sobre a Resolução CGSIM nº 64 se reunirá para elaborar uma nota sobre a Medida Provisória 33 
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que simplifica a abertura de empresas. Informou também que o grupo enviou ao Ministério da 34 

Economia uma alteração da proposta deles, construída em conjunto com CONFEA e CBIC e com as 35 

contribuições dos colegas e CAU/UF que foram enviadas.  6. Comunicado Presidência: A presidente 36 

NADIA SOMEKH relatou que no mês de junho foram realizadas lives da campanha “Mais 37 

Arquitetos” e de valorização da Arquitetura que renderam muitas visualizações e um material muito 38 

significativo, e elogiou a mediação dos conselheiros nas respectivas lives. Informou do encontro com 39 

o Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogerio Marinho, no Congresso Nacional com participação 40 

da Presidente do CAU/DF, Monica Blanco, e do Presidente do CAU/AP, Welton Alvino, para discutir 41 

sobre o convênio e o apoio à ATHIS. Foi realizada reunião na Comissão de Trabalho, Administração 42 

e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados com a presença do Conselheiro Jeferson 43 

Navolar e apoio da Assessora-Chefe da Assessoria Parlamentar Luciana Rubino. Na reunião, o 44 

Presidente da CTASP Afonso Motta fez uma análise de conjuntura e ressaltou que o CAU precisa estar 45 

mais presente no Congresso Nacional. Ressaltou a importância da organicidade nos estados, de contato 46 

com as bancadas de deputados e dos conselheiros e presidentes dos CAU/UF auxiliarem na 47 

mobilização de valorização da profissão de arquiteto e urbanista junto aos parlamentares. Informou 48 

que iria encaminhar para os conselheiros o relatório que havia elaborado. Em discussão com o 49 

Presidente do CONFEA será dado prosseguimento à implementação do esforço da CTHEP que 50 

resultou num acordo. Relatou que o Deputado Federal Ricardo Izar sinalizou a possibilidade de retirada 51 

do projeto de Decreto que aflige o CAU, mas isso ainda está em construção. Informou que foi aprovado 52 

o teletrabalho no CAU/BR até o final de agosto e depois a situação será avaliada a cada um ou dois 53 

meses. Relatou que foi realizado o Fórum de Entidades Internacional que será exibido no Congresso 54 

UIA 2021 RIO e foi organizado pela CRI desde a gestão passada. O Fórum aconteceu de forma virtual, 55 

contou com entidades da Ásia, Europa, África e das Américas e foi muito importante para colocar o 56 

CAU na agenda internacional, proporcionando sua visibilidade no mundo. Foi dado encaminhamento 57 

a uma agenda de troca de experiências com os temas mais importantes das entidades de arquitetura 58 

internacional: regulamentação, obras públicas, ensino a distância. Informou que serão realizados 59 

encontros remotos até julho do ano que vem quando receberemos as entidades presencialmente. No 60 

dia 25/06 foi encaminhado oficio para a Ministra-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da 61 

República que recebeu o Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), assim o CAU também está 62 

demandando uma reunião e isso está sendo articulado junto com o CONFEA. 7. Ordem do dia: 7.1. 63 

Projeto de Deliberação Plenária de julgamento, em grau de recurso, do Processo Ético-64 

disciplinar nº 388175/2016 (CAU/SP); (Origem: Comissão de Ética e Disciplina, Relator: 65 

conselheiro Matozalém Santana); O conselheiro relator MATOZALÉM SANTANA apresentou o 66 

relatório e voto. A conselheira ANA CRISTINA BARREIROS sugeriu a elaboração de uma 67 

resolução conjunta com CEP e CED para regulamentar as questões de divulgação de projetos de 68 

arquitetura na internet. A conselheira MAÍRA MATTOS manifestou a preocupação do Conselho abrir 69 
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um precedente perigoso sobre a venda de projetos de arquitetura na internet sem o conhecimento do 70 

terreno, das condições e especificidades. O conselheiro FABRICIO SANTOS opinou que o CAU 71 

deve criar normativos sobre o uso das tecnologias e ferramentas para orientar os profissionais e a 72 

sociedade. A conselheira PATRICIA LUZ pediu vista do processo e justificou que complementaria 73 

os encaminhamentos da Deliberação Plenária com as recomendações feitas pelos conselheiros e uma 74 

redação que contemple o trabalho entre CEP e CED-CAU/BR. 7.2. Projeto de Deliberação 75 

Plenária de julgamento, em grau de recurso, do Processo Ético-disciplinar nº 1283025/2021 76 

(CAU/BA); (Origem: Comissão de Ética e Disciplina, Relator: conselheiro Nikson Dias de 77 

Oliveira). O conselheiro relator NIKSON DE OLIVEIRA apresentou o relatório e voto. Os 78 

conselheiros EDUARDO FAJARDO, NILTON DE LIMA, RUBENS DE CAMILLO e ANA 79 

CRISTINA fizeram perguntas ao conselheiro relator sobre o processo.  O conselheiro relator NIKSON 80 

DE OLIVEIRA fez a leitura da Deliberação Plenária. A presidente NADIA SOMEKH abriu a 81 

votação. A Deliberação Plenária DPOBR nº 0113-02/2021 foi aprovada com 23 votos a favor, 00 82 

contrários, 00 abstenções, 00 impedimentos e 04 ausências. Os conselheiros HEITOR MAIA e 83 

PATRÍCIA LUZ proferiram votos favoráveis por não conseguirem votar pelo sistema. O conselheiro 84 

EDNZER FLORES pontuou a relevância de observar nos próximos processos que os entes que fazem 85 

parte de um contrato são os alvos de serem analisados nas questões jurídicas e, muitas vezes, um 86 

terceirizado não consta nesses contratos, e quem promove o exercício ilegal da profissão é que deve 87 

ser o alvo das ações do Conselho.  7.3. Projeto de Deliberação Plenária que aprova as Diretrizes 88 

para elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2021; 89 

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças; Relatora: conselheira Daniela Sarmento). A 90 

conselheira relatora DANIELA SARMENTO fez uma apresentação sobre as diretrizes para 91 

elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2021 com apoio da 92 

Gerência de Planejamento e Estratégia do CAU/BR. Em seguida, apresentou o resultado do Plano de 93 

Ação do CSC para o exercício de 2021, com um plano de investimento aos projetos do CSC, 94 

flexibilizando o aporte dos CAU/UF com a possibilidade de utilização do superávit. Ressaltou que o 95 

processo foi resultado de uma ampla discussão e construção junto ao Fórum de Presidentes e com os 96 

CAU/UF. Foram realizadas reuniões da CPFi-CAU/BR com os CAU/UF para focar no detalhamento 97 

do trabalho e tirando dúvidas. Informou que o processo também é fruto do trabalho do Grupo de 98 

Trabalho Estratégico e agradeceu aos CAU/UF que disponibilizaram seu corpo técnico para ajudar na 99 

força-tarefa. A analista técnica TÂNIA DALDEGAN apresentou um resumo das diretrizes e explicou 100 

que os valores foram recalculados com os valores anteriores de 2020, após a Deliberação Plenária 101 

DPOBR nº 0109-02/2021 que suspendeu o acréscimo do INPC. O gerente do Centro de Serviços 102 

Compartilhados MARCIO BELISSOMI apresentou as sínteses do Plano de Ação do CSC. A primeira 103 

diz respeito a uma iniciativa de acompanhar a operação do SICCAU com software de monitoramento; 104 

a segunda é ampliar a capacidade de desenvolvimento; e a terceira é a aquisição de uma ferramenta de 105 
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análise de dados, business intelligence. A conselheira ANA CRISTINA pontuou que o CAU/RO 106 

evoluiu de CAU básico para médio e esse aporte vai influenciar na reprogramação. Perguntou se o 107 

CAU/RO e o CAU/AL, caso se posicionem também, podem fazer uso do Fundo de Apoio para o aporte 108 

ao CSC. O conselheiro HEITOR MAIA manifestou preocupação do impacto dos aportes pelos CAU 109 

básicos que estão em transição para CAU médio e sugeriu que seja feita uma linha de corte e que esses 110 

CAU tenham a possibilidade de ter algum acesso a recursos para projetos especiais que não estejam 111 

dentro da arrecadação. A conselheira relatora DANIELA SARMENTO respondeu que essa questão 112 

da transição dos CAU básico para CAU médio foi considerada na CPFi-CAU/BR e levarão essa 113 

discussão ao Colegiado de Governança do Fundo de Apoio. O conselheiro MATOZALÉM 114 

SANTANA concordou com o socorro financeiro ao CSC, diante de todos os problemas que o CAU 115 

tem enfrentado, destacou que a apresentação merecia um detalhamento melhor para que os 116 

conselheiros tenham certeza de que o aporte financeiro ao CSC, traga um resultado positivo e 117 

definitivo. Solicitou um escopo dos trabalhos, dos aportes, das pessoas contratadas, do resultado 118 

esperado, que fosse apresentado uma contraproposta, em valores, do que seria um SICCAU do zero, o 119 

orçamento de um sistema que cumpra todas as nossas necessidades do zero. A conselheira MAÍRA 120 

MATTOS relatou que podem melhorar a forma de apresentar os assuntos no Plenário, pois existe uma 121 

dificuldade por parte dos conselheiros de se sentirem contemplados, e muito do que é apresentado foi 122 

instruído e orientado pelos próprios conselheiros. O conselheiro MARCELO MACHADO esclareceu 123 

que gostaria de uma transparência maior nos números para que pudesse se sentir seguro em votar.  O 124 

conselheiro RAUL GRADIM, sugeriu que fosse feito um evento de 1, 2 ou 3 dias com uma 125 

radiografia, uma ressonância magnética do CSC, para todos pudessem entender e começar a falar a 126 

mesma linguagem, mas que nesse momento, seguissem para a votação das diretrizes.  Conselheiro 127 

ROBERTO SALOMÃO apontou preocupação em realmente traduzir a linguagem tecnológica para 128 

todos os conselheiros, para que todos tenham o mínimo de conforto para votar questões emergenciais. 129 

Os conselheiros VALTER CALDANA e ROBERTO SALOMÃO, manifestaram sobre a forma do 130 

assunto ser apresentado ao Plenário, para que sejam mais discutidos junto aos conselheiros para que 131 

não tenham dúvidas e votem com mais segurança, mesmo sendo um assunto emergencial. A 132 

conselheira DANIELA SARMENTO, ressaltou que o CSC tem urgência na implementação de 133 

algumas ações e que isso foi discutido e votado no CG-CSC.  Que é importante dar continuidade a 134 

esses investimentos pela urgência desse tema para todos. O conselheiro MARCELO RODRIGUES 135 

pediu vista do processo e solicitou detalhamento sobre os valores constantes nas Diretrizes para 136 

elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2021, ressaltou que 137 

pediu vista pois não concorda com a forma explicitada dos valores e respondo por isso aos arquitetos 138 

do Brasil. O conselheiro EDNEZER RODRIGUES, questionou se o item estava em regime de 139 

urgência, pois se fosse isso, não caberia um pedido de vista. A conselheira DANIELA SARMENTO 140 

assentiu com um sinal positivo com a cabeça por entender que o conselheiro Ednezer estava dizendo 141 
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que era um tema de urgência e não que era regime de urgência. E na sequência fez o registro no chat 142 

do entendimento de que a CPFi via a urgência do tema, mas que na reunião extraordinária da CPFI na 143 

segunda feira dia 14/06, não foi pedido urgência no item de pauta. O conselheiro RAUL 144 

WANDERLEY GRADIM esclareceu que na pauta o item da reprogramação não consta como regime 145 

de urgência e que o conselheiro MARCELO pediu vistas e não retirou o pedido, simplesmente disse 146 

que se alguém quisesse e fosse contra o pedido dele, ele retiraria. A presidente NADIA SOMEKH, 147 

encerrou a discussão, concedeu o pedido de vista ao conselheiro MARCELO MACHADO e seguiu 148 

para o próximo ponto de pauta. 7.4. Projeto de Deliberação Plenária que redistribui denúncia ético-149 

disciplinar para o CAU/DF em razão de suspeição do Plenário do CAU/TO, na forma do art. 16 150 

da Resolução CAU/BR nº 143, de 2017; (Origem: Conselho Diretor). A Secretária-geral da Mesa 151 

DANIELA DEMARTINI fez a leitura da Deliberação Plenária. A presidente NADIA SOMEKH 152 

abriu a votação. A Deliberação Plenária DPOBR nº 0113-04/2021 foi aprovada com 23 votos a favor, 153 

00 contrários, 01 abstenção, 00 impedimentos e 03 ausências. Os conselheiros DANIELA 154 

SARMENTO, EDUARDO FAJARDO, GIEDRE MAIA, ALICE ROSAS e PATRÍCIA LUZ 155 

proferiram votos favoráveis por não conseguirem votar pelo sistema. 7.5. Projeto de Deliberação 156 

Plenária que aprecia o recurso interposto pela interessada em face da decisão do Plenário do 157 

CAU/MG de indeferimento da solicitação de interrupção do registro profissional; (Origem: 158 

Comissão de Exercício Profissional, Relatora: conselheira Patricia Luz). A conselheira relatora 159 

PATRICIA LUZ apresentou o relatório e voto fundamentado do recurso e fez a leitura da Deliberação 160 

Plenária. A presidente NADIA SOMEKH abriu a votação. A Deliberação Plenária DPOBR nº 0113-161 

05/2021 foi aprovada com 22 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções, 00 impedimentos e 05 162 

ausências. Os conselheiros RUBENS de CAMILLO, PATRÍCIA LUZ e EDUARDO FAJARDO 163 

proferiram votos favoráveis por não conseguirem votar pelo sistema. 7.6. Projeto de Deliberação 164 

Plenária que aprecia o recurso interposto pela interessada, em função de cobrança de anuidade 165 

em face da decisão do Plenário do CAU/TO; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças, 166 

Relatora: conselheira Maíra Rocha Mattos). A conselheira relatora MAÍRA MATTOS fez a leitura 167 

do relatório e voto fundamentado do recurso e da Deliberação Plenária. A presidente NADIA 168 

SOMEKH abriu a votação. A Deliberação Plenária DPOBR nº 0113-06/2021 foi aprovada com 24 169 

votos a favor, 00 contrários, 01 abstenção, 00 impedimentos e 02 ausências. As conselheiras 170 

PATRÍCIA LUZ, ALICE ROSAS e DANIELA SARMENTO proferiram votos favoráveis por não 171 

conseguirem votar pelo sistema. O conselheiro RAUL GRADIM pontuou que é o primeiro processo 172 

da CPFi-CAU/BR que vai ao Plenário e parabenizou o trabalho da conselheira relatora. 7.7. Projeto 173 

de Deliberação Plenária que homologa indicação de membro da Comissão Temporária de 174 

Fiscalização (CTF), devido ao afastamento temporário de conselheiro federal titular; (Origem: 175 

Comissão de Exercício Profissional). A Secretária-geral da Mesa DANIELA DEMARTINI fez a 176 

leitura da Deliberação Plenária. A presidente NADIA SOMEKH abriu a votação. A Deliberação 177 
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Plenária DPOBR nº 0113-07/2021 foi aprovada com 20 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções, 178 

00 impedimentos e 07 ausências.  Os conselheiros PATRÍCIA LUZ e EDUARDO FAJARDO 179 

proferiram votos favoráveis por não conseguirem votar pelo sistema.  8. Assuntos de interesse geral: 180 

8.1. Dia 25.06 às 9h00 – Apresentação interna da Assessoria Jurídica sobre ritos processuais e 181 

procedimentos para análise e julgamento de processos administrativos em grau de recurso ao 182 

Plenário; (Origem: Comissão de Exercício Profissional, Relator: Coordenador de Atendimento 183 

aos Órgãos Colegiados Eduardo Paes). O Coordenador de Atendimento aos Órgãos Colegiados 184 

EDUARDO PAES procedeu a apresentação sobre ritos processuais e procedimentos para análise e 185 

julgamento de processos administrativos em grau de recurso ao Plenário. O conselheiro MARCELO 186 

RODRIGUES parabenizou a apresentação e sugeriu que a matéria seja apresentada também aos 187 

CAU/UF. A conselheira ANA CRISTINA ressaltou a importância da apresentação do tema aos 188 

conselheiros visto que estão sujeitos à observação da lei, das resoluções e normas do CAU/BR e da 189 

Administração Pública. A conselheira PATRICIA LUZ relatou que a apresentação é importante 190 

quando há renovação dos conselheiros no Plenário para que assimilem o regramento vigente no CAU 191 

e concordou com a fala do conselheiro Marcelo para que o assunto seja apresentado aos CAU/UF, por 192 

serem instância de origem dos processos éticos-disciplinares e exercício profissional. O conselheiro 193 

EDNEZER FLORES também solicitou que seja feita a apresentação do tema junto aos CAU/UF. O 194 

conselheiro HEITOR MAIA sugeriu que a Comissão Temporária de Fiscalização direcione uma 195 

atenção à fase de notificação, porque é um desafio da fiscalização do CAU e tem um índice de 196 

resolutividade. O conselheiro ROBERTO SALOMÃO parabenizou a apresentação. 8.2. Informe 197 

sobre o VI Encontro Nacional COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF; (Origem: Comissão de 198 

Organização e Administração, Relator: conselheiro Jeferson Navolar). O conselheiro relator 199 

JEFERSON NAVOLAR apresentou sobre o VI Encontro Nacional COA-CAU/BR com as COA-200 

CAU/UF, contendo: o histórico dos encontros, renovação e transição com qualidade de Plenários e 201 

Comissões, competências e normativos das Comissões no CAU/BR e nos CAU/UF, a COA no Plano 202 

dos 100 dias, a conjuntura interna dos CAU/UF, gestão de informação, ouvidorias nos CAU/UF, as 203 

prioridades da COA para 2021-2023, sobre o Planejamento estratégico do CAU 2013-2023, as 204 

prioridades dos CAU/UF e os encaminhamentos do evento. 8.3. Apresentação do site da exposição 205 

virtual da Arquitetura Brasileira e outros informes sobre o Congresso UIA; (Origem: 206 

Presidência/Comissão de Relações Internacionais, Relatores: Coordenadora do SGI Virgínia 207 

Manfrinato e Conselheiro Jeferson Navolar). A coordenadora do SGI VIRGÍNIA 208 

MANFRINATO e o chefe da Assessoria de Comunicação do CAU/BR, JULIO MORENO, 209 

realizaram uma apresentação sobre a participação do CAU/BR Congresso UIA 2021 RIO, com os 210 

seguintes tópicos:  Cerimônia de abertura, Mesa: Mundo do trabalho, CAU Educa: premiação, 211 

Educação: 2 módulos, Mundo dos filmes, ATHIS: 2 módulos, Fórum Internacional de Entidades, 212 

Cidade e Futuro: o alcance da política urbana, Sede do IAB (espaço CAU Brasil), Pílulas (onze vídeos 213 
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curtos) e Exposição virtual (hotsite com mais de 100 projetos arquitetônicos). O conselheiro 214 

JEFERSON NAVOLAR realizou apresentação sobre o Fórum Internacional de Entidades de 215 

Arquitetura e Urbanismo (participação da CRI na UIA 2021 RIO), com os seguintes tópicos: Planos 216 

Nacionais de Arquitetura e Urbanismo e exibição de vídeos enviados por: Argentina, Costa Rica, 217 

Inglaterra, França, Espanha e Portugal. 8.4. Divulgação do resultado final do Concurso nº 01/2020 218 

CAU/BR - CAU Educa; (Origem: Comissão de Política Urbana e Ambiental, Relatora: 219 

Conselheira Joselia Alves). A conselheira JOSELIA ALVES apresentou a divulgação do resultado 220 

final do Concurso nº 01/2020 CAU/BR - CAU Educa – Educação urbanística e ambiental no ensino 221 

fundamental. Nos projetos de Práticas pedagógicas houveram 15 premiados e 5 menções honrosas. 222 

Nos projetos submetidos das Ações de Arquiteto e Urbanista na escola foram 6 premiados e 3 menções 223 

honrosas. Convidou a todos para assistir à premiação do concurso que será realizada no Congresso 224 

UIA2021RIO. Os conselheiros EDUARDO FAJARDO, MAÍRA MATTOS  e ALICE ROSAS 225 

elogiaram o projeto e o trabalho dos envolvidos. A conselheira CLAUDIA SALES agradeceu por ter 226 

sido indicada para coordenar o projeto e ressaltou que o processo foi feito de forma colaborativa. A 227 

coordenadora do CEAU-CAU/BR ANA GÓES MONTEIRO manifestou a satisfação em participar 228 

do júri do projeto.  8.5. Homenagem ao arquiteto João Batista Vilanova Artigas (item incluído 229 

pelo conselheiro Jeferson Navolar). Foi exibido o trailer do curta-metragem “Carta ao Cliente” 230 

produzido pelo CAU/PR e baseado em uma carta escrita pelo arquiteto João Batista Vilanova Artigas, 231 

na qual tentava convencer o dono do Hospital São Lucas da necessidade de contratação de um projeto 232 

arquitetônico. O documentário encontra-se disponível no canal do CAU/PR no Youtube. 9. 233 

Comunicados dos Conselheiros: A conselheira ANA CRISTINA BARREIROS informou que foi 234 

aprovada a Medida Provisória nº 1040/21 que simplifica a abertura e funcionamento de empresas, que 235 

a princípio não inclui licenciamento edilício urbanístico. Destacou que os erros apontados na 236 

Resolução CGSIM nº 64/2020, estão sendo repetidos pelos municípios. Será enviada uma nota aos 237 

arquitetos e urbanistas sobre o assunto. Informou que foi enviado ao Ministério da Economia uma 238 

proposta de alteração da Resolução CGSIM nº 64/2020 construída em conjunto pelo CAU/BR, 239 

CONFEA e CBIC e com as contribuições dos CAU/UF e conselheiros federais. O conselheiro 240 

NILTON DE LIMA enfatizou a busca do CAU em valorizar a profissão e a necessidade de divulgar 241 

e denunciar os ataques aos conselhos profissionais e a displicência com assuntos importantes, como o 242 

licenciamento urbano. O conselheiro VALTER CALDANA comunicou que iria se ausentar 243 

temporariamente da reunião para representar, juntamente com a conselheira Clarice Debiagi, a CEF e 244 

a CRI na reunião do Acordo de Canberra (enviado via chat). O conselheiro MATOZALÉM 245 

SANTANA ressaltou a importância de definir as estratégias do CAU para a reunião com a Ministra-246 

Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República para tratar sobre o Conselho Federal dos 247 

Técnicos Industriais (CFT). Sugeriu que o CAU leve algo mais estruturado e não apenas alegações 248 

vagas de que os técnicos não têm competência para atuar em determinadas áreas. Sugeriu abordar a 249 
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formação dos técnicos e a atual conjuntura de atuação deles no mercado de trabalho. Recomendou que, 250 

paralelamente a isso, sejam tomadas medidas mais enérgicas pelo CAU/BR com a participação dos 251 

CAU/UF, coordenando ações de fiscalização e de suporte jurídico nacional, para que todos os CAU/UF 252 

possam atuar, de maneira conjunta e alinhada, contra as atuações irregulares dos técnicos. Pediu para 253 

constar em ata uma nota de repúdio dos colegas de Alagoas que compartilhará com os conselheiros no 254 

grupo do Whatsapp.  O conselheiro EDUARDO FAJARDO relatou que foi aprovada emenda à 255 

Medida Provisória nº 1.040/2021 para revogar a Lei 4.950-A/1966 que estabelece o salário mínimo 256 

profissional. Ressaltou que essa é uma pauta muito importante para o CAU.  Sugeriu que o CEAU 257 

também articule ações sobre atribuição profissional e salário profissional. Solicitou que conste em ata 258 

que irá encaminhar nota de repúdio dos conselheiros do CAU/AL contra a menção desairosa que sofreu 259 

a a arquiteta Josemée Lima na reunião plenária anterior. A conselheira DANIELA SARMENTO 260 

sugeriu que o CAU inclua em sua estratégia uma forma de comunicação direta, em massa e de impacto, 261 

para que todos os arquitetos conheçam as providências tomadas em relação ao Conselho Federal dos 262 

Técnicos Industriais (CFT). Os arquitetos e as entidades podem fazer parte dessa discussão junto com 263 

o CAU. Agradeceu todos os participantes e da equipe que contribuíram com a construção do projeto 264 

para a reprogramação e também para o plano de ação para o SICCAU e CSC. Ressaltou a importância 265 

da participação e do comprometimento de todos os presidentes dos CAU/UF nesse projeto que é uma 266 

reposta desse novo modelo de governança, que está sendo construído de forma coletiva. O conselheiro 267 

RAUL GRADIM sugeriu que os últimos relatórios da CTHEP sejam encaminhados aos conselheiros. 268 

Informou que após a última reunião com o CFT ficou claro que não haverá acordo. Sugeriu que seja 269 

elaborada pauta e empenho para recriar a subcomissão da Comissão de Trabalho, Administração e 270 

Serviço Público (CTASP) na Câmara dos Deputados. Sugeriu que a CTHEP seja recriada como uma 271 

comissão especial e não temporária, pois por meio dela que se dão as articulações. Ressaltou o 272 

importante trabalho desenvolvido pelo arquiteto João Carlos Correia com relação às Diretrizes 273 

Curriculares Nacionais (DCN) e às atribuições profissionais que advém da formação. Recomendou 274 

que os conselheiros voltem a receber os informes da Assessoria Parlamentar para não serem pegos de 275 

surpresa sobre alguns assuntos. O conselheiro EDNEZER FLORES ressaltou que o tema mais 276 

importante atualmente é o trabalho que o CFT vem fazendo junto aos Poderes Legislativo e Executivo, 277 

tanto em nível nacional como estadual. Deve ser feita uma reestruturação do CAU para possibilitar 278 

uma atuação mais contundente no Congresso Nacional. Sugeriu que seja criada uma comissão 279 

específica dentro do CAU, que as Assessorias Parlamentar e Jurídica sejam estruturadas de modo a 280 

conseguir ter a atenção focada nesse tema. Recomendou a contratação de empresa especializada para 281 

atuar dentro do Congresso Nacional, assessorando o CAU/BR e o trabalho da Assessoria Parlamentar. 282 

Deve ser criada uma sistemática de ação junto aos CAU/UF para que se trabalhe na base e abra diálogo 283 

com deputados federais mostrando a importância da profissão de arquiteto e urbanista. Sugeriu que 284 

em cada participação da Presidência junto aos congressistas federais esteja junto o conselheiro federal 285 
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representante daquele determinado estado. O conselheiro HEITOR MAIA informou que a 286 

possibilidade de a chapa perdedora nas eleições ter participação proporcional foi um grande avanço e 287 

uma valorização das minorias que podem participar da gestão. Mas ressalta que isso tem causado sérios 288 

problemas de gestão de alguns Conselhos. Citou que no CAU/AL a chapa perdedora parece estar 289 

insatisfeita com o resultado das eleições e vem contestando o trabalho realizado pela chapa vencedora. 290 

Agradeceu a presidente Nadia Somekh e a Assessoria de Comunicação do CAU/BR pelo envio da 291 

equipe de jornalismo para Alagoas para fazer a cobertura sobre o projeto de ATHIS, Vida Nova nas 292 

Grotas. O conselheiro VALTER CALDANA recomendou que o CAU seja mais proativo e dinâmico 293 

diante do processo de desregulamentação e desmonte de todo aparelho estatal brasileiro. O CAU tem 294 

tido um posicionamento mais reativo e muitas vezes cartorial sobre vários temas. Ressaltou que houve 295 

uma evolução de janeiro até o momento. Sugeriu que algumas questões instrumentais sejam 296 

priorizadas pela Direção do CAU/BR no próximo semestre, sobretudo o posicionamento diante das 297 

disputas judiciais. O conselheiro MARCELO RODRIGUES ressaltou que está sendo divulgada uma 298 

“dobradinha” da Associação Brasileira de Designers com os engenheiros numa campanha publicitária. 299 

Parabenizou a presidente Nadia Somekh pela conversa com o CONFEA. Relatou que outros 300 

profissionais estão avançando e buscando ampliar suas atribuições e o CAU ainda não amadureceu um 301 

modelo de proposição de uma resolução conjunta. Sugeriu que essa matéria seja tida como prioridade 302 

e seja criado um grupo de trabalho para construir uma posição de relacionamento conjunto antes de 303 

judicializar a questão. O conselheiro NILTON DE LIMA JÚNIOR relatou que a profissão de 304 

arquiteto e urbanista está sob ataque do ponto de vista do planejamento urbano e do exercício 305 

profissional. Sugeriu que o CAU se mobilize para tentar se antecipar a todos esses acontecimentos. 306 

Ressaltou que a Resolução CGSIM nº 64/2020 já está sendo regulamentada e que os setores de 307 

planejamento urbano e análise de projeto dos municípios estão sendo precarizados, os arquitetos estão 308 

sendo substituídos por advogados nos municípios. E ao contrário do que se imagina, esse movimento 309 

está criando uma burocracia muito maior e problemas jurídicos gigantescos para os arquitetos. Sugeriu 310 

que o CAU mude a sua estratégia de ação e tente se antecipar nessas questões. O conselheiro RUBENS 311 

CAMILLO relatou a difícil situação que os arquitetos estão passando. Destacou que os municípios 312 

estão resolvendo a questão do licenciamento urbanístico. A Resolução CGSIM nº 64/2020 é só uma 313 

parte dessa discussão que o governo se apropriou. Há licitações desertas por falta de interesse dos 314 

arquitetos pelas condições rigorosas dos contratos. Sugeriu a criação de um Comitê de Licenciamento 315 

Urbanístico do CAU/BR para o CAU ser o protagonista desse processo e não apenas reagir às ações 316 

em curso. Pediu o apoio da presidente Nadia Somekh para liderar o processo político junto às 317 

prefeituras. O conselheiro JEFERSON NAVOLAR relatou que não há condições da resolução 318 

conjunta ser elaborada, visto que uma das partes se nega a negociar e sugeriu que o CAU/BR se retire 319 

dessa negociação. Sugeriu a criação da Comissão de Relações Institucionais e Comunicação com 320 

caráter permanente. Ressaltou que para isso o Regimento Interno do CAU/BR deve ser alterado para 321 
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estabelecer um novo formato de comissão, abrangendo a diversidade do CAU. Sugeriu que essa 322 

proposta seja elaborada em conjunto pela COA e pela CEP. 10. Encerramento. A presidente NADIA 323 

SOMEKH encerrou a reunião às treze horas do dia vinte e cinco de junho de dois mil e vinte e um.  324 

 

 

 

Nadia Somekh 

Presidente do CAU/BR 

 

 

 

Daniela Demartini 

Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR 
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114ª 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 Marcel de Barros Saad   X  

MS Rubens Fernando Pereira de Camillo X    

MG Ana Maria Schmidt    X 

PA Alice da Silva Rodrigues Rosas X    

PB Camila Leal Costa   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 114/2021              
 

Data: 30/7/2021                                                                                                                                                                                                                     

 

Matéria em votação: Aprovação da Ata da 113ª Reunião Plenária Ordinária. 

 

Resultado da votação: Sim (18) Não (0) Abstenções (3) Ausências (6) Impedimento (0)  

Total de votos (21)  

 

Ocorrências: Os conselheiros dos Estados da Bahia, Gilcinea Barbosa da Conceição, de Mato Grosso, 

Marcel de Barros Saad, e da Paraíba, Camila Leal Costa, se abstiveram da matéria por motivo de ausência 

na referida reunião da ata.  

  

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