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ATA DA 119ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO 

DE 2021. 

 

Aos quatorze dias de dezembro 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, no formato híbrido, na sede do 2 

CAU/BR, SEPS 3, SEPS, 3 Quadra 702/902, Conjunto B, 2º Andar - Edifício General Alencastro - 3 

Brasília/DF, e na plataforma Teams via videoconferência. Sob a presidência de Nadia Somekh, os 4 

conselheiros: Daniela Bezerra Kipper (AC),  Heitor Antonio Maia da Silva Dores (AL), Humberto 5 

Mauro Andrade Cruz (AP), Fabricio Lopes Santos (AM), Guivaldo D’Alexandria Baptista (BA), 6 

Cláudia Sales de Alcântara (CE), Raul Wanderley Gradim (DF), Giedre Ezer da Silva Maia (ES), 7 

Nilton de Lima Júnior (GO), Marcelo Machado Rodrigues (MA),  Rubens Fernando Pereira de Camillo 8 

(MS), Eduardo Fajardo Soares (MG), Alice da Silva Rodrigues Rosas (PA), Camila Leal Costa (PB), 9 

Jeferson Dantas Navolar (PR), Roberto Salomão do Amaral e Melo (PE), José Gerardo da Fonseca 10 

Soares (PI), Maíra Rocha Mattos (RJ), Patrícia Silva Luz de Macedo (RN), Ednezer Rodrigues Flores 11 

(RS), Ana Cristina Lima Barreiros da Silva (RO), Nikson Dias de Oliveira (RR), Daniela Pareja Garcia 12 

Sarmento (SC), Ricardo Soares Mascarello (SE), Luis Hildebrando Ferreira Paz (TO), Valter Luis 13 

Caldana Junior (IES), o ouvidor-geral Roberto Simon, a representante do CEAU-CAU/BR Ana 14 

Maria Reis de Góes Monteiro e a Secretária Geral da Mesa– Daniela Demartini. 1. Abertura: A 15 

presidente NADIA SOMEKH, às nove horas e vinte minutos do dia quatorze de dezembro de dois 16 

mil e vinte e um, iniciou a 119ª Plenária Ordinária do CAU/BR. 2. Execução do Hino Nacional 17 

Brasileiro: A presidente NADIA SOMEKH, pediu que todos ouvissem a execução do Hino Nacional 18 

Brasileiro. 3. Verificação da Pauta; A presidente NADIA SOMEKH verificou a pauta e perguntou 19 

se algum conselheiro tinha solicitação de extra pauta. 4. Discussão e aprovação da Ata da 117ª 20 

Reunião Plenária Ordinária; A presidente NADIA SOMEKH perguntou se algum conselheiro tinha 21 

solicitação de ajuste no texto e não houve manifestação, em seguida fez a votação por chamada 22 

nominal. A ata da 118ª Reunião Plenária Ordinária foi aprovada com 22 votos a favor, 00 contrários, 23 

02 abstenções, 00 impedimentos e 03 ausências. 5. Comunicado Presidência: A presidente NADIA 24 

SOMEKH relatou sua satisfação com o primeiro ano da gestão, que apesar de todas as contrariedades 25 

e percalços da crise sanitária o CAU conseguiu avançar, principalmente na implantação do nosso 26 

projeto coletivo. Agradeceu a todos pelo esforço. Ressaltou que durante a reunião plenária ampliada 27 

seria apresentado um balanço positivo do que foi conquistado, nem tudo que se queria, mas o CAU 28 

está no caminho para conseguir tudo.  Informou que no dia 8 de dezembro esteve na posse da diretoria 29 

da AsBEA-SP e que foi muito bem recebida. O CAU tem uma parceria no CEAU com a AsBEA 30 

Nacional, então foi muito importante prestigiar a nova diretoria. Uma diretoria jovem, com uma 31 

presidente mulher e bastante representatividade em termos de diversidade de gênero. 6. Ordem do 32 

dia. 6.1. Regime de Urgência: Projeto de Deliberação Plenária que aprova Resolução que aprova 33 
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o Plano de Ação e Orçamento - exercício 2022 do CAU/BR, homologa os dos CAU/UF e dá outras 34 

providências; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças, Relatora: conselheira Daniela 35 

Sarmento).  A conselheira relatora DANIELA SARMENTO explicou que seria feita apresentação 36 

da programação de investimento e orçamento do CAU para 2022 e justificou que a matéria entrou na 37 

pauta em caráter de urgência devido ao cronograma interno. Informou que tem duas ressalvas com 38 

questões específicas do CAU/RS e CAU/SP que contém recomendações da comissão, mas no geral a 39 

CPFi-CAU/BR recomenda a aprovação da programação. O gerente de planejamento e gestão da 40 

estratégia LUIZ ANTONIO POLETTO realizou apresentação da “Programação CAU/BR e 41 

CAU/UF 2022”. Sobre o CAU/BR, apresentou os tópicos: Planejamento estratégico da gestão 2021-42 

2023, Receita de arrecadação (CAU/BR) 2019 a 2022, Resumo do plano de ação CAU/BR – 2022, 43 

Programação 2022 – CAU/BR, Utilização do superávit do CAU/BR (R$ 4,785 milhões) – destinados 44 

aos projetos específicos (despesas correntes), Projetos específicos 2022 – CAU/BR, Utilização do 45 

superávit do CAU/BR (R$ 18,661 milhões) – destinados a despesas de capital, Despesas – elementos 46 

de despesa – 2019 a 2022 e Destinações estratégicas de recursos. Sobre os CAU/UF, apresentou os 47 

tópicos: Resumo dos planos de ação CAU/UF – 2022, Programação 2022 CAU/UF (por região), 48 

Receitas 2019 x 2020 x 2021 x 2022, Despesas 2019 x 2020 x 2021 x 2022, Limites de aplicação de 49 

recursos em fiscalização – CAU/UF, Limites de aplicação de recursos em ATHIS – CAU/UF, Limites 50 

de aplicação de recursos em despesas com pessoal – CAU/UF, Limites de aplicação de recursos em 51 

capacitação – CAU/UF, Estruturação e aquisição da sede (imobilizado) – CAU/UF e Projetos 52 

específicos – CAU/UF. A presidente NADIA SOMEKH parabenizou o trabalho da comissão e da 53 

assessoria e explicou que nem sempre os recursos correspondem a resultados concretos, então estão 54 

introduzindo um monitoramento dos resultados que correspondam aos gastos. O conselheiro JOSÉ 55 

GERARDO relatou que a comunicação é um dos tópicos mais importantes do Conselho e deveria 56 

estar no mesmo patamar anterior, mas houve uma redução de 16%. Sugeriu que essa redução seja 57 

revista pelo CAU. A conselheira relatora DANIELA SARMENTO complementou a apresentação 58 

explicando que o aumento do incremento, inclusive com as comissões e com as despesas correntes, 59 

tem influência do retorno presencial após dois anos no modelo virtual e híbrido. Além disso, também 60 

tem a projeção alta do índice do Índice de preços no consumidor (INPC) em cima da folha salarial. O 61 

conselheiro NILTON LIMA sugeriu que a comunicação do CAU seja mais voltada à sociedade. 62 

Sugeriu que seja feito algo grande e sério para mobilizar a sociedade sobre a importância do arquiteto. 63 

O conselheiro MARCELO RODRIGUES propôs dar mais incisividade aos projetos específicos: o 64 

que são, para que servem, qual o custo, resultados esperados e alcançados, qual o benefício final com 65 

aquilo que foi programado. Explicar aos arquitetos como o Conselho está gastando. Deve ser dada 66 

maior transparência ao que o Conselho produz e mostrar isso aos arquitetos. O conselheiro RAUL 67 

GRADIM pediu que fosse registrado em ata que no momento do seu voto, solicitou a leitura da 68 

resolução de forma a destacar as ressalvas aos planos de ação de dois CAU/UF. A conselheira relatora 69 
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DANIELA SARMENTO fez a leitura da Deliberação Plenária. A presidente NADIA SOMEKH 70 

abriu a votação por chamada nominal. A Deliberação Plenária DPOBR nº 0119-01/2021 foi aprovada 71 

com 26 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções, 00 impedimentos e 01 ausência. O conselheiro 72 

MARCELO RODRIGUES declarou o voto favorável, mas ressaltou que as ressalvas têm que ser 73 

monitoradas em razão do TCU. A conselheira GIEDRE EZER declarou voto favorável desde que 74 

seja realizado o monitoramento das ressalvas. 6.2. Projeto de Deliberação Plenária que homologa 75 

o resultado do Edital de Chamamento Público de apoio institucional - Patrocínio ATHIS; 76 

(Origem: Presidência). A presidente NADIA SOMEKH informou que o CAU/BR foi premiado na 77 

5ª Conferência de Conselhos por conta dos editais de patrocínio cultural e de ATHIS.  O assessor 78 

especial da Presidência ANTÔNIO COUTO realizou apresentação sobre “Mais Arquitetos – Edital 79 

de fomento em ATHIS 2021”, com os seguintes tópicos: O papel do CAU Brasil na ATHIS, 80 

“Manifesto em defesa de moradia digna para todos – um projeto para o CAU e para o Brasil”, do objeto 81 

e dos projetos Edital nº 5/2021-CAU/BR, Quem concorreu, Recursos disponibilizados, Comissão de 82 

Seleção, Cronograma e etapas de avaliação, 1ª e 2ª Etapa de avaliação, Publicação no Portal da 83 

Transparência, Projetos classificados por tipo e os Projetos contemplados. Os conselheiros CAMILA 84 

LEAL, EDUARDO FAJARDO, ANA CRISTINA e EDNEZER FLORES parabenizaram o 85 

trabalho. O conselheiro VALTER CALDANA parabenizou e enfatizou a questão dos patrocínios 86 

culturais e do CAU ser um instrumento de fomento e desenvolvimento de pesquisa, de ação e extensão. 87 

Relatou que este é o caminho de aproximação com a sociedade, ampliação de mercado de trabalho 88 

para os arquitetos e, sobretudo, aproximação da arquitetura e urbanismo do cotidiano da sociedade 89 

para a construção de cidades mais justas, de cidades mais belas, que fazem parte das atribuições 90 

profissionais inexoráveis. A conselheira DANIELA SARMENTO ressaltou o papel do projeto de 91 

comunicação que teve ao longo deste ano acesso a mais de 8 milhões de pessoas. Ressaltou que o 92 

edital impactou e, também, sensibilizou a Câmara dos Deputados; foi feita a divulgação deste edital 93 

na assembleia e alguns estados conseguiram reverter em algumas emendas, para poder complementar 94 

essas ações. Então, é a possibilidade de uma grande articulação e o papel do CAU nessa articulação 95 

estruturada. É um caminho para atingir a meta de ter ATHIS instrumentalizando a política pública no 96 

nosso país. O conselheiro LUIS HILDEBRANDO relatou que o CAU/TO fez um trabalho para tentar 97 

levar assistência para uma região próxima e isso teve uma repercussão muito boa na mídia. O 98 

conselheiro FABRÍCIO SANTOS relatou que o CAU/AM realizou um programa de capacitação de 99 

ATHIS em comemoração ao dia do arquiteto. O conselheiro JOSÉ GERARDO relatou que o CAU/PI 100 

adotou uma estratégia nas comemorações do dia do arquiteto de visitar as Câmaras Legislativas 101 

Municipais, onde tiveram a oportunidade de falar sobre ATHIS. A conselheira CAMILA COSTA fez 102 

a leitura da Deliberação Plenária. A presidente NADIA SOMEKH abriu a votação por chamada 103 

nominal. A Deliberação Plenária DPOBR nº 0119-02.A/2021 foi aprovada com 26 votos a favor, 00 104 

contrários, 00 abstenções, 00 impedimentos e 01 ausência. O conselheiro MARCELO RODRIGUES 105 
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declarou voto favorável, mas reiterou a necessidade de se apropriar desse material e fazer a exposição 106 

de gastos com a prática que foi feita, para apresentar aos arquitetos e urbanistas. A analista técnica 107 

ANA LATERZA realizou apresentação sobre “Patrocínio cultural – Edital de fomento 2021”, com os 108 

seguintes tópicos: Eixos temáticos, Categorias (publicações, eventos e produções), Recursos 109 

disponibilizados, Comissão de seleção, 1ª etapa de avaliação – mérito, 2ª etapa de avaliação – 110 

habilitação e projetos aprovados. A conselheira PATRÍCIA LUZ pediu que fosse registrado seu 111 

orgulho de ver um projeto do Rio Grande do Norte, projeto “Mãe Luiza Acessível” (DPOBR nº 119-112 

02.A) contemplado, bairro carente que merece toda atenção por parte dos arquitetos e urbanistas e 113 

parabenizou a todos os contemplados. O conselheiro ROBERTO SALOMÃO sugeriu manter os 114 

editais como política permanente do CAU/BR para dar efetividade, eficiência e qualidade aos projetos. 115 

A conselheira MAÍRA MATTOS sugeriu que sejam feitas capacitações para os próximos editais, para 116 

explicar aos interessados o que significa cada tema, as certidões necessárias, etc.  O conselheiro 117 

VALTER CALDANA sugeriu que seja feito um levantamento de todos os editais e fomentos 118 

concretizados em 2021 pelo CAU/BR e pelos CAU/UF e que seja divulgado esse levantamento ainda 119 

em 2021. A conselheira ANA CRISTINA sugeriu repetir esse projeto todos os anos, pois os resultados 120 

foram muito bons. O conselheiro EDNEZER FLORES propôs que o CAU fomente programas de 121 

inclusão da cidade, da sociedade, das pessoas. É um passo é importante para melhorar o déficit 122 

habitacional que existe no Brasil e América Latina e que deve ser feito através de acordos, cooperações 123 

e convênios. Sugeriu trazer para o CAU grandes empresários que também podem ter lucro melhorando 124 

as habitações para os mais pobres. O conselheiro ROBERTO SALOMÃO fez a leitura da Deliberação 125 

Plenária. A presidente NADIA SOMEKH abriu a votação por chamada nominal. A Deliberação 126 

Plenária DPOBR nº 0119-02.B/2021 foi aprovada com 26 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções, 127 

00 impedimentos e 01 ausência. O conselheiro MARCELO RODRIGUES declarou voto favorável, 128 

mas ressaltou a falta de referência à lei 8.666/1993, o que deverá ser cumprido nos contratos. 7. 129 

Assuntos de interesse geral: 7.1. Apresentação sobre o Plano de Trabalho 2022 da Comissão de 130 

Relações Institucionais do CAU/BR; (Origem: Comissão de Relações Institucionais, Relator: 131 

conselheiro Jeferson Navolar). O conselheiro relator JEFERSON NAVOLAR realizou 132 

apresentação sobre Plano de trabalho da nova Comissão de Relações Institucionais (CRI), com os 133 

seguintes tópicos: ATIVIDADES (Manter as atividades da Comissão de Relações Internacionais, 134 

Política internacional e Política institucional) e PROJETOS (Mundo no Brasil, Brasil no mundo e 135 

Política institucional). A conselheira ANA CRISTINA recomendou que a CRI se informe o mais 136 

urgente possível sobre o Projeto de Lei nº 1024/2020 que altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 137 

1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo. O 138 

conselheiro EDNEZER FLORES relatou que o trabalho de alterar a “internacionalização” para 139 

“institucionalização” da CRI foi feito ouvindo a todos e tudo e que será muito importante no trabalho 140 

da política e fomento da profissão. O conselheiro EDUARDO FAJARDO sugeriu que o CAU, por 141 
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meio da CRI, busque aproximação com o CONFEA para participar de iniciativas como a Semana 142 

Oficial de Engenharia e Agronomia (SOEA). O conselheiro HEITOR MAIA ressaltou sua 143 

preocupação com a ingerência da CRI, que é uma comissão pretenciosa, que se sobrepõe ao trabalho 144 

das comissões ordinárias. Relatou que sua expansão para os estados poderá criar um poder paralelo. A 145 

coordenadora do CEAU, ANA GÓES sugeriu que com o trabalho da CRI haja uma real aproximação 146 

do CEAU e que isso seja trabalhado pelo CAU com as entidades. O conselheiro FABRICIO SANTOS 147 

sugeriu trabalhar as relações com as entidades primeiro internamente no CAU, para depois atuar fora 148 

do CAU. Sugeriu fortalecer mais o Plenário, abrindo mais possibilidades de discussão, com mais 149 

tempo e atenção. O conselheiro relator JEFERSON NAVOLAR relatou que o plano de trabalho da 150 

comissão irá para homologação ao Conselho Diretor e depois será pautado no Plenário para aprovação 151 

final. 8. Encerramento: A presidente NADIA SOMEKH encerrou a reunião às treze horas e quinze 152 

minutos do dia quatorze de dezembro de dois mil e vinte e um.  153 

 

 

 

Nadia Somekh 

Presidente do CAU/BR 

 

Daniela Demartini 

Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR

https://www.caubr.gov.br/


 

6 
  

120ª 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 Guivaldo D'Alexandria Baptista 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 Grete Soares Pflueger   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 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 120/2022      
 

Data: 20/1/2022                                                                                                                                                                                                                     

 

Matéria em votação: Aprovação da ata da 119ª Reunião Plenária Ordinária. 

 

Resultado da votação: Sim (21) Não (0) Abstenções (5) Ausências (1) Impedimento (0) 

Total de votos (26)  

 

Ocorrências:  

  

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