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 ATA DA 124ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2022. 

Aos vinte e seis dias de maio de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniu-se o Plenário do Conselho 1 

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, no formato híbrido, no Braston VOA Business 2 

Hotel São Paulo, na Rua Martins Fontes, 330 - Consolação, São Paulo, e na plataforma Teams via 3 

videoconferência. Sob a presidência de Nadia Somekh, os conselheiros: Joselia da Silva Alves (AC),  4 

Heitor Antonio Maia da Silva Dores (AL), Humberto Mauro Andrade Cruz (AP), Fabricio Lopes 5 

Santos (AM), Guivaldo D’Alexandria Baptista (BA), Cláudia Sales de Alcântara (CE), Rogério 6 

Markiewicz (DF), Giedre Ezer da Silva Maia (ES), Nilton de Lima Júnior (GO), Grete Soares Pflueger 7 

(MA), José Afonso Botura Portocarrero (MT), Rubens Fernando Pereira de Camillo (MS), Eduardo 8 

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

(PR), Roberto Salomão do Amaral e Melo (PE), José Gerardo da Fonseca Soares (PI), Maíra Rocha 10 

Mattos (RJ), Patrícia Silva Luz de Macedo (RN), Ednezer Rodrigues Flores (RS), Ana Cristina Lima 11 

Barreiros da Silva (RO), Nikson Dias de Oliveira (RR), Daniela Pareja Garcia Sarmento (SC), Ricardo 12 

Soares Mascarello (SE), Matozalém Sousa Santana (TO), Valter Luis Caldana Junior (IES), a 13 

representante do CEAU-CAU/BR Eleonora Lisboa Mascia e a Secretária Geral da Mesa– Daniela 14 

Demartini. 1. Abertura: A presidente NADIA SOMEKH, às nove horas do dia vinte e seis de maio 15 

de dois mil e vinte e dois, iniciou a 124ª Plenária Ordinária do CAU/BR. 2. Execução do Hino 16 

Nacional Brasileiro: A presidente NADIA SOMEKH, pediu que todos ouvissem a execução do Hino 17 

Nacional Brasileiro. 3. Verificação da Pauta; A presidente NADIA SOMEKH verificou a pauta e 18 

perguntou se algum conselheiro tinha solicitação de extra pauta e nenhum conselheiro se manifestou. 19 

4. Discussão e aprovação da Ata da 123ª Reunião Plenária Ordinária; A presidente NADIA 20 

SOMEKH perguntou se algum conselheiro tinha solicitação de ajuste no texto e não houve 21 

manifestação, em seguida fez a votação por chamada nominal. A ata da 123ª Reunião Plenária 22 

Ordinária foi aprovada com 19 votos a favor, 00 contrários, 07 abstenções, 00 impedimentos e 01 23 

ausências. 5. Comunicado Presidência: A presidente NADIA SOMEKH relatou que o manifesto foi 24 

lançado no dia anterior, através do Ato Público, onde tiveram palestrantes indicados pela CRI-25 

CAU/BR e CEAU-CAU/BR. Complementou que deu uma entrevista à Folha de São Paulo sobre o 26 

manifesto. A coordenadora do CEAU-CAU/BR ELEONORA MASCIA ressaltou a importância do 27 

Ato Público em um momento fundamental de levantar apoio político, além de alinhar e reforçar o 28 

posicionamento que está no processo dinâmico de construção e debate, além de trazer contribuições 29 

que possam dinamizar a divulgação do documento que não há um único ponto de vista sobre os sete 30 

eixos. A presidente NADIA SOMEKH informou que foram convidados pelo Ministério da Economia 31 

para tratar de microcrédito e que o Gerente Financeiro Guilherme Amaral foi como representante do 32 

Conselho, acrescentou que as informações serão encaminhadas à CEP e CPP-CAU/BR para tratarem 33 

do assunto como mais uma tarefa do pacote de acolhimento e melhorias para os arquitetos e urbanistas. 34 

Relatou que se reuniu com dirigentes do Sindicato da Habitação (SECOVI), a convite de Cláudio 35 
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Bernardes, presidente do Conselho Consultivo da entidade, onde falaram: da Carta aos Candidatos das 36 

Eleições de 2022, da falta de produtos e mobiliários para a população de baixa renda, da proposta da 37 

criação da figura jurídica do Microempreendedor Profissional (MEP) e da regulação urbanística de 38 

parcelamento do solo. Informou que o Conselho Diretor recebeu o Manifesto da Comissão Temporária 39 

de Raça, Equidade e Diversidade do CAU/BR (CTRED-CAU/BR). Finalizou que a arquiteta e 40 

urbanista Sylvia Fisher declinou do cargo de Ouvidora-Geral do CAU por motivos de saúde e que o 41 

cargo ficará vago enquanto ajustam o novo projeto de regulamentação da Ouvidoria. 6. Relato das 42 

representações internacionais; A conselheira CLÁUDIA SALES fez a leitura do relato conjunto 43 

com o conselheiro Humberto Mauro referente à representação na Assembleia Geral do Conselho 44 

Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa (CIALP), nos dias 3 a 5 de maio, em Luanda, 45 

Angola. Relatou que o evento teve como tema central o patrimônio e o turismo sob a ótica da 46 

sustentabilidade. Acrescentou que muitas questões que são pautas dos países que compões o CIALP 47 

são temas em discussão na atual gestão do CAU/BR. Sugeriu o fortalecimento das relações 48 

internacionais com relação à mobilidade profissional nos países africanos e citou o trabalho da 49 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) que, apesar de ainda 50 

não ter o curso de arquitetura e urbanismo, trabalha essa questão. A conselheira ANA CRISTINA 51 

relatou que a UNAMA (núcleo de arquitetura moderna da Amazônia) que é um grupo de pesquisadores 52 

do qual faz parte junto com o conselheiro José Afonso Portocarrero e Joselia Alves, e foram tri-53 

premiados pelo IAB tanto pelo trabalho do grupo quanto de dois arquitetos que atuam em Manaus. A 54 

conselheira ANA CRISTINA fez a leitura do relato referente à representação no Fórum Internacional 55 

UIA 2022, realizado nos dias 18 a 20 de maio, em Madrid, na Espanha. O evento propôs um amplo 56 

debate para as principais dificuldades da habitação no mundo inteiro, abordando situações de diversos 57 

países. Além do evento em si, foram realizadas agendas institucionais paralelas com o presidente da 58 

União Internacional de Arquitetos (UIA), Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos 59 

(FPAA) e representante do Conselho Superior dos Colégios de Arquitetos da Espanha (CSCAE). 60 

Apresentou a Carta do Secretário-Geral das Nações Unidas encaminhada ao Fórum Internacional. 61 

Finalizou que a mobilidade profissional passa pela qualificação da nova formação profissional e que a 62 

acreditação de cursos tem uma oportunidade imensa. lOrdem do dia. 6.1. Projeto de Deliberação 63 

Plenária de julgamento de recurso do Processo de Fiscalização nº 1000058007/2017, protocolo 64 

SICCAU nº 728656/2018 e 1177145/2020 (CAU/MG) em pedido de vista; (Origem: Comissão de 65 

Exercício Profissional, Relatora: conselheira Alice Rosas, Relator-vista: conselheiro Valter 66 

Caldana). A conselheira relatora ALICE ROSAS apresentou o resumo do processo e seu relatório e 67 

voto acompanhado pela CEP-CAU/BR. O conselheiro relator do pedido de vista VALTER 68 

CALDANA fez a leitura de seu relatório e voto fundamentado em pedido de vista. Sugeriu que o 69 

Plenário solicitasse ais informações ao CAU/MG para consolidar as discussões. O conselheiro 70 

ROBERTO SALOMÃO se pronunciou que concorda com o relatório e voto do pedido de vista. O 71 
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conselheiro HEITOR MAIA relatou que podem rever a conceitualidade dos relatórios de fiscalização 72 

para que nem tudo vire processo. A conselheira DANIELA SARMENTO ressaltou que foi uma 73 

decisão muito discutida e que, a partir do momento que decidirem mudar a perspectiva, abre o debate 74 

novamente. Relatou que se sentiu provocada a refletir considerando as perspectivas levantadas pelo 75 

relator do pedido de vista. O conselheiro MATOZALÉM SANTANA pontuou que a Resolução 76 

CAU/BR nº 198/2020, utilizada como normativo no relatório e voto, não está em vigor. O conselheiro 77 

FABRICIO SANTOS manifestou preocupação de o posicionamento passar a impressão de uma 78 

impunidade. O conselheiro relator do pedido de vista VALTER CALDANA retirou o relatório e voto 79 

fundamentado em pedido de vista da votação, retirou a recomendação de que o processo fosse 80 

encaminhado ao CAU/MG para esclarecimentos quanto a possíveis inconsistências e enfatizou a 81 

concordância com a decisão proferida pelo Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas 82 

Gerais (CAU/MG). A conselheira PATRICIA LUZ fez a leitura da Deliberação Plenária. A presidente 83 

NADIA SOMEKH abriu a votação por chamada nominal. A Deliberação Plenária DPOBR nº 0124-84 

01/2022 foi aprovada com 16 votos a favor, 10 contrários, 01 abstenção, 00 impedimentos e 00 85 

ausências. O conselheiro GUIVALDO BAPTISTA declarou que votou em coerência com o 86 

posicionamento discutido na CEP-CAU/BR do qual as decisões são pautadas nos normativos e lei em 87 

vigor. O conselheiro NILTON DE LIMA declarou concordância com o conselheiro Guivaldo e 88 

sugeriu que a regulamentação seja revista. O conselheiro ROBERTO SALOMÃO declarou o voto 89 

justificando ser em defesa da profissão e do Conselho. O conselheiro EDNEZER FLORES declarou 90 

voto ressaltando a necessidade de revisão e melhorias no regramento para contemplar as observações 91 

do relatório e voto em pedido de vista. A conselheira ANA CRISTINA declarou que, enquanto 92 

membro da CEP-CAU/BR, seguiu todos os atos e normativos do CAU/BR que estão válidos dentro 93 

dos termos da Lei. O conselheiro MATOZALÉM SANTANA declarou voto justificando que o 94 

CAU/MG cumpriu todos os normativos e regramentos. A presidente NADIA SOMEKH registrou o 95 

encaminhamento da necessidade de debate conceitual e revisão dos normativos. 7.2. Projeto de 96 

Deliberação Plenária de julgamento de recurso do Processo Ético-disciplinar nº 453888/2016 97 

(CAU/BA), protocolo SICCAU nº 1494726/2022; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina. 98 

Relator: conselheiro Fabrício Lopes Santos). O conselheiro relator FABRICIO SANTOS fez a 99 

leitura do relatório e voto. A presidente NADIA SOMEKH perguntou se algum conselheiro gostaria 100 

de esclarecimentos e nenhum se manifestou. O conselheiro relator FABRICIO SANTOS fez a leitura 101 

da Deliberação Plenária. A presidente NADIA SOMEKH abriu a votação por chamada nominal. A 102 

Deliberação Plenária DPOBR nº 0124-02/2022 foi aprovada com 24 votos a favor, 00 contrários, 01 103 

abstenção, 00 impedimentos e 02 ausências. 7.3. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a 104 

alteração de data e local da 58º reunião ordinária da CEN-CAU/BR; (Origem: Comissão 105 

Eleitoral Nacional. Conselheiro Relator: Matozalém Sousa Santana). O conselheiro relator 106 

MATOZALÉM SANTANA explicou se tratar de ajuste de calendário e fez a leitura da Deliberação 107 
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Plenária. A presidente NADIA SOMEKH abriu a votação por chamada nominal. A Deliberação 108 

Plenária DPOBR nº 0124-03/2022 foi aprovada com 23 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenção, 00 109 

impedimentos e 04 ausências. A presidente NADIA SOMEKH relatou que a COA-CAU/BR 110 

reconsidere esses procedimentos burocráticos para tratar de ajustes de calendário. 7.4. Projeto de 111 

Deliberação Plenária que aprova o projeto de Resolução que homologa a 1ª Reprogramação 112 

Extraordinária do Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2022 do CAU/AM; (Origem: 113 

Comissão de Planejamento e Finanças). A conselheira relatora DANIELA SARMENTO fez uma 114 

apresentação contendo o resumo do Plano de Ação do CAU/AM exercício 2022 explicando que a 115 

reprogramação com variação de 6% acima visa priorizar novos recursos de capital para compra de 116 

novo veículos para atender a fiscalização e atividades administrativas do respectivo CAU. Os recursos 117 

correntes adicionais foram alocados em capacitação e despesas administrativas decorrentes da 118 

contratação do gerente geral. Finalizou mostrando os limites estratégicos ajustados. A presidente 119 

NADIA SOMEKH perguntou se algum conselheiro gostaria de esclarecimentos e nenhum se 120 

manifestou. A conselheira relatora DANIELA SARMENTO fez a leitura da Deliberação Plenária. A 121 

presidente NADIA SOMEKH abriu a votação por chamada nominal. A Deliberação Plenária DPOBR 122 

nº 0124-04/2022 foi aprovada com 23 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenção, 00 impedimentos e 123 

04 ausências. 8. Comunicados: A presidente NADIA SOMEKH convidou os conselheiros para a 124 

inauguração da sede do CAU/BR bem como para a 64ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/BR. O 125 

conselheiro FABRICIO SANTOS registrou a realização da reunião da CED-CAU/BR com a CED-126 

CAU/SP onde foi interessante a troca de experiências, bem como para entenderem a maneira como 127 

trabalham dada a proporção da comissão. Além disso, conversaram sobre interface com a fiscalização, 128 

infrações éticas relacionadas à emissão e alteração de RRT, casos corriqueiros de processos e proposta 129 

de discussão sobre reserva técnica. Acrescentou que a CED-CAU/BR fará dois seminários em 2022 130 

para tratar exclusivamente de reserva técnica com a participação dos CAU/UF. Acrescentou que 131 

haverá o Seminário Regional, a ser realizado em junho no CAU/SP, sobre atuação dos profissionais 132 

nas mídias sociais. A conselheira CAMILA LEAL relatou que gostaria de fazer a leitura da “Carta 133 

pela Equidade e Diversidade no cotidiano e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo” elaborada no 134 

Ato Público e o conselheiro ROBERTO SALOMÃO sugeriu que fosse feita na 40ª Reunião Plenária 135 

Ampliada; a sugestão foi acatada. O conselheiro MATOZALÉM SANTANA relatou que participou 136 

de um Seminário de Fiscalização no Espírito Santo e que há uma expectativa muito grande na 137 

implantação da Resolução CAU/BR nº 198/2020, principalmente no que diz respeito às adaptações no 138 

SICCAU. Um dos encaminhamentos trazidos pela Comissão Temporária de Fiscalização (CTF) é de 139 

que o segundo semestre de 2022 seja suficiente para as adaptações necessárias para que em 2023 seja 140 

possível começar a verificar os indicadores de desempenho da fiscalização do CAU. A presidente 141 

NADIA SOMEKH relatou que pediu ao Gerente do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) e à 142 

equipe do SICCAU que verifique esses encaminhamentos. O conselheiro NILTON LIMA reforçou o 143 
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comunicado do conselheiro Matozalém e informou que no Fórum realizado em Fortaleza foi observada 144 

uma divergência quanto à fiscalização nos municípios e sugeriu que analisem de que forma possam 145 

promover a fiscalização com proteção social. O conselheiro VALTER CALDANA relatou que o 146 

leque de fiscalização precisa ser ampliado, tanto no sentido conceitual quanto prático. O conselheiro 147 

GERARDO FONSECA relatou que houve uma reunião remota com a NCARB, junto com a analista 148 

técnica Ana Laterza, com a participação de outros países e compartilhou a observação de que o que 149 

restringe a atuação e regulamentação dos estrangeiros nos Estados Unidos é que cada país possui sua 150 

legislação, também citou que as discussões são mantidas por funcionários efetivos e que isso é 151 

importante para manter os dados no Conselho. A analista técnica ANA LATERZA relatou que a 152 

reunião foi interessante, também teve a participação do departamento de comércio exterior dos Estados 153 

Unidos, e que citou a modalidade “registro temporário” do profissional, além de frisar a necessidade 154 

de terem parceiro local. Acrescentou que o CAU/BR possui acordo com o NCARB desde 2014. A 155 

presidente NADIA SOMEKH informou que a analista técnica Ana Laterza organizou um encontro 156 

com os arquitetos brasileiros que estão em Chicago para entender as dificuldades que estão passando 157 

e como o Conselho pode ajudar. O conselheiro EDNEZER FLORES ressaltou a importância da 158 

fiscalização e sugeriu que sejam tratados parcerias e convênios com prefeituras onde existam fiscais e 159 

agentes públicos federais dadas as realidades distintas, também como forma de agregar instrumentos 160 

jurídicos e de Tecnologia da Informação (TI). Acrescentou que a criação de câmaras temáticas, 161 

regulada sugestivamente pela COA-CAU/BR, pode contribuir nas tratativas desse assunto.  O 162 

conselheiro VALTER CALDANA pediu que a CEF-CAU/BR também participe das tratativas sobre 163 

os acordos internacionais. A conselheira JOSELIA ALVES relatou sobre as atividades da CPP e 164 

CPUA-CAU/BR em Maceió e ressaltou que a depredação do meio ambiente, particularmente em 165 

Maceió, não está tendo o rebatimento devido pela categoria profissional. O conselheiro RICARDO 166 

MASCARELLO pediu para incluir o relato da CPUA Itinerante – Pau dos Ferros na pauta da 40ª 167 

Reunião Plenária Ampliada. A presidente NADIA SOMEKH também pediu para incluir um informe 168 

sobre o Projeto Lelé. A conselheira PATRICA LUZ ressaltou a importância da realização do Ato 169 

Público. A conselheira suplente do CAU/SE KARINNE SANTIAGO registrou a aprovação da 170 

compra da primeira sede do CAU/SE. A conselheira CAMILA LEAL registrou que dois trabalhos da 171 

Paraíba foram contemplados na Premiação Edição Centenário do IAB. A presidente NADIA SOMKH 172 

acrescentou que seu livro junto com José Geraldo, chamado “Bexiga em três tempos - Patrimônio 173 

Cultural e Desenvolvimento Sustentável” também foi premiado pelo IAB. 9. Encerramento: A 174 

presidente NADIA SOMEKH encerrou a reunião às doze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de 175 

maio de dois mil e vinte e dois.  176 

Nadia Somekh 
Presidente do CAU/BR 

Daniela Demartini 
Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR
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125ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/BR 
 

Folha de Votação 

UF Conselheiro Votação 
Sim Não Abst. Ausência 

AC Daniela Bezerra Kipper    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 Márcio Rodrigo Coelho de Carvalho   X  
DF Rogério Markiewicz 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 Camila Leal Costa    X 
PR Jeferson Dantas Navolar   X  
PE Roberto Salomão do Amaral e Melo X    
PI Edmo Campos Reis Bezerra Filgueira X    
RJ Maíra Rocha Mattos    X 
RN André Felipe Moura Alves X    
RS Ednezer Rodrigues Flores X    
RO Ana Cristina Lima Barreiros da Silva X    
RR Luiz Afonso Maciel de Melo   X  
SC Daniela Pareja Garcia Sarmento - - - - 
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 125/2022      
 
Data: 23/6/2022                                                                                                                                                                                                                     
 
Matéria em votação: Aprovação da ata da 124ª Reunião Plenária Ordinária. 
 
Resultado da votação: Sim (16) Não (0) Abstenções (4) Ausências (6) Impedimento (0) 
Total de votos (20)  
 
Ocorrências:  

  
Secretária: Daniela Demartini            Condutora dos trabalhos (1ª Vice-Presidente): Daniela Sarmento 
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