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 ATA DA 126ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 

2022. 

Aos vinte e um dias de julho de dois mil e vinte e dois, às nove horas e vinte minutos, reuniu-se o 1 

Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, no formato híbrido, na sede 2 

do CAU/BR, SEPS 3 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 da Presidente Nadia 4 

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

Fábio Cezar da Silva Santana (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), Nilton 7 

de Lima Júnior (GO), Grete Soares Pflueger (MA), José Afonso Botura Portocarrero (MT), Rubens 8 

Fernando Pereira de Camillo (MS), Eduardo Fajardo Soares (MG), Ana Claudia Duarte Cardoso (PA), 9 

Camila Leal Costa (PB), Roberto Salomão do Amaral e Melo (PE), José Gerardo da Fonseca Soares 10 

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

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

Mascarello (SE), Matozalém Sousa Santana (TO), a representante do CEAU-CAU/BR Eleonora Lisboa 13 

Mascia e a Secretária Geral da Mesa– Daniela Demartini. 1. Abertura: A Presidente NADIA 14 

SOMEKH, às nove horas e vinte minutos do dia vinte e um de julho de dois mil e vinte e dois, iniciou 15 

a 126ª Plenária Ordinária do CAU/BR. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: A Presidente 16 

NADIA SOMEKH, pediu que todos ouvissem a execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Verificação 17 

da Pauta; A Presidente NADIA SOMEKH propôs a inclusão de extrapauta sobre a indicação de 18 

arquiteta e urbanista para ocupar o cargo de Ouvidora-Geral do CAU e o item foi incluído na Ordem do 19 

Dia. 4. Discussão e aprovação da Ata da 125ª 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 125ª Reunião Plenária Ordinária 22 

foi aprovada com 19 votos a favor, 00 contrários, 04 abstenções, 00 impedimentos e 04 ausências. 5. 23 

Apresentação de comunicações: Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanistas do 24 

CAU/BR (CEAU-CAU/BR): A coordenadora ELEONORA MASCIA informou que o Colegiado 25 

prestigiará o Fórum de Entidades, realizado na Embaixada de Portugal, com a presença das 26 

representações de todas as entidades membros. Ressaltou a importância e a forma como estão se 27 

colocando à disposição, para também poder contribuir e receber contribuições, num evento que propõem 28 

também o intercâmbio de propostas, de experiências, e, sobretudo, a possibilidade de estar com 29 

entidades de outras partes do mundo, fazendo uma discussão mais ampla e global sobre a questão da 30 

Arquitetura e do Urbanismo, e a nossa atuação no que se refere às propostas também, desse mundo em 31 

transformação. Relatou sobre a Reunião Extraordinária do CEAU-CAU/BR onde renovarão o 32 

planejamento ao longo de 2022, discutirão sobre as Novas Diretrizes Curriculares e sobre a Política 33 

Nacional de Acervo de Arquitetura, entre outros assuntos pautados. Citou o relacionamento com os 34 
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CAU/UF e a participação nos eventos realizados em Ouro Preto, em Minas Gerais, onde atuaram na 35 

divulgação e debate sobre as propostas contidas na Carta aos Candidatos. Informou que a próxima 36 

reunião ordinária será realizada em Recife (PE), onde esperam mobilizar alguns estados do nordeste, 37 

além de pautar as novas tecnologias como software livre. Comissão de Organização e Administração 38 

(COA): O coordenador EDNEZER FLORES informou que encaminhou a todos os conselheiros o 39 

relatório de atividades da comissão realizadas no mês e que um item foi retirado da pauta da Plenária 40 

por entender que receberão contribuições oriundas do evento realizado em Ouro Preto (MG).  Comissão 41 

de Relações Internacionais (CRI): O coordenador-adjunto EDNEZER FLORES reforçou os esforços 42 

da comissão na realização do Fórum Internacional de Entidades, realizado na Embaixada de Portugal. 43 

Relatou que tiveram a presença da presidente Nadia Somekh e do presidente da União Internacional dos 44 

Arquitetos na reunião da comissão prestigiando o trabalho e trazendo uma demanda para a CRI, em 45 

relação ao Congresso Internacional de 2023. Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/BR): O 46 

coordenador FABRICIO SANTOS relatou que também encaminharam aos conselheiros a lista das 47 

atividades da comissão para conhecimento. Informou sobre a situação atual dos processos éticos-48 

disciplinares em análise da comissão e citou que a revisão da Resolução CAU/BR nº 143 deve ser 49 

pautada no Plenário no mês de setembro. Em relação ao Guia do Arquiteto e Urbanista nas mídias 50 

sociais, realizaram dois seminários com ampla análise e debate, e estão formatando o documento para 51 

nortear e auxiliar o comportamento ético dos profissionais nas redes sociais e no mundo virtual. Citou 52 

as próximas atividades da comissão: XXII Seminário Regional, em Cuiabá, com o tema “Ética no 53 

Exercício Profissional e a Reserva Técnica; XXIII Seminário Regional, em Porto Alegre; e um 54 

treinamento técnico para orientar os CAU/UF sobre a revisão da Resolução CAU/BR nº 143 após sua 55 

aprovação. Comissão de Planejamento e Finanças (CPFi-CAU/BR): A coordenadora DANIELA 56 

SARMENTO informou sobre o evento que realização em agosto com os presidentes e técnicos dos 57 

CAU/UF. A ideia é fazer uma discussão mais estratégica, com uma avaliação do modelo de gestão atual 58 

no CAU; e aí, a partir dessa discussão, abrir o debate e iniciar a discussão sobre a necessidade do 59 

planejamento estratégico do CAU para os próximos 10 anos. Terminarão o evento no formato online, 60 

junto com os coordenadores e os técnicos. Então, com esse encontro, a Comissão e a Gerência de 61 

Planejamento Estratégico, e os técnicos da Gerência-Geral, têm a intenção de fazer uma revisão, 62 

atualizar alguns dados, e ter o feedback dos Estados, para preparar o ano de 2023 a partir de um trabalho 63 

coletivo. Comissão de Política Profissional (CPP): A coordenadora ANA CRISTINA BARREIROS 64 

relatou sobre os eventos promovidos pela Comissão em Ouro Preto (MG) onde uma das funções era a 65 

proposição de uma câmara temática sobre patrimônio onde discutam tantos caminhos de salvaguarda 66 

dos bens culturais. Citou que a criação de Câmaras Temáticas é uma proposta que será pautada pela 67 

COA-CAU/BR no Plenário. Quanto a tabela de honorários, o Grupo de Trabalho finalizou a pesquisa 68 

inicial que foi colocada à público, e os dados estão sendo sistematizados para uma apresentação no 69 

Plenário em breve. Tiveram uma participação expressiva, estatisticamente muito relevante, 70 
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demonstrando que o tema é urgente e necessário. Sobre o Caderno de Licenciamento, está em 71 

andamento, e estão providenciando o material que vai servir de orientação não só para os profissionais, 72 

mas para as instâncias governamentais também. Chamaram a atenção para a necessidade de 73 

simplificação do licenciamento de baixo impacto, mas com todas as responsabilidades desse processo, 74 

divididas entre os interessados (profissionais, contratantes e poder público). A pesquisa sobre o nível de 75 

digitalização na Arquitetura, também foi um sucesso, tiveram uma massiva participação dos 76 

profissionais em todas as regiões do país. Agradeceu aos Presidentes dos CAU/UF e aos conselheiros 77 

que se empenharam por isso, e citou que o CONFEA também está participando dessa pesquisa. 78 

Presidência: A Presidente NADIA SOMEKH informou que assinaram a renovação do acordo de 79 

cooperação com a UNOPS. Citou a presença do presidente da União Internacional de Arquitetos no 80 

CAU/BR. Relatou sobre a realização do Fórum Internacional de Entidades e citou que a presença do 81 

CAU está sendo demandada pelo presidente da UIA no evento que será realizado em Copenhague, em 82 

2023, e que definiram debates preparatórios para elaboração de conteúdo. Também citou sobre sua 83 

participação nos eventos realizados em Ouro Preto (MG), com debates importantíssimos e oficinas, além 84 

de discutirem sobre a criação de um Sistema Nacional de Patrimônio, ou seja, de um fundo que integra 85 

o Brasil inteiro numa perspectiva redistributiva de patrimônio. Teve uma reunião com o Instituto Federal 86 

de Edificações, que forma técnicos em restauro, e eles querem articular com o CAU, e estão em diálogo 87 

para ver como podem acolher os técnicos de edificações que podem trazer qualidade ao nosso ofício, 88 

principalmente de restauro, mas dentro de uma perspectiva possível. Também participou da reunião do 89 

Fórum de Presidentes dos CAU/UF. Por fim, citou sobre os resultados da campanha com os podcasts 90 

promovidos pelo CAU/BR. 6. Ordem do dia. 6.1. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento de 91 

recurso do processo ético-disciplinar SICCAU nº 781197/2018 (CAU/SE); (Origem: Comissão de 92 

Ética e Disciplina. Relator: conselheiro Roberto Salomão). O conselheiro relator ROBERTO 93 

SALOMÃO fez a leitura do relatório e voto fundamentado. O conselheiro EDUARDO FAJARDO 94 

relatou que o assunto chama sua atenção e que participou de um evento em Pau dos Ferros (RN) que 95 

teve uma palestra do jurídico do CAU/RN aos formandos de Arquitetura sobre a importância dos 96 

contratos de serviços de arquitetura e urbanismo. Sugeriu uma grande campanha para chamar atenção 97 

dessa questão da ética profissional, a falta de contrato. A conselheira PATRICIA LUZ informou que 98 

o CAU/RN possui um modelo de contrato disponibilizado em seu sítio eletrônico. O conselheiro relator 99 

ROBERTO SALOMÃO acrescentou que a maioria dos CAU/UF, senão todos, possuem modelos de 100 

contratos disponibilizados em seus portais e que eles são validados pelas assessorias jurídicas dos 101 

respectivos CAU/UF. O conselheiro FABRICIO SANTOS relatou que independente de questão 102 

contratual, existem problemas comuns que, muitas vezes, não é muita responsabilidade do arquiteto, 103 

mas ele é colocado na situação e acaba tendo que responder ou refletir sobre a sua conduta ética ali na 104 

questão. Citou problemas comuns da ausência de orientação do arquiteto para com seu cliente, onde, às 105 
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vezes, nem é caso de ausência de contrato, mas quando o serviço é muito bem esclarecido e é fortalecido 106 

essa relação do profissional versus cliente, os problemas se diminuem. Ponderou sobre a importância de 107 

refletirem sobre uma maneira de orientar o arquiteto nas relações de trabalho. O conselheiro HEITOR 108 

MAIA relatou que culturalmente grande parte dos contratados contra argumentam com relação ao 109 

contrato, e o arquiteto, de certa forma, se sente inibido em fazer essa proposição. Acredita que precisam 110 

pensar numa forma de estabelecer toda uma metodologia, no sentido de tentar resolver esse problema, 111 

que passa desde a orientação ao recém-formado, e desenvolver uma política de um trabalho permanente 112 

junto aos profissionais, no sentido de que, o contrato passe a ser uma prática corriqueira dentro da 113 

prestação de serviços da profissão. A conselheira DANIELA SARMENTO opinou que podem pensar 114 

nessa questão num formato de formação continuada. O conselheiro MATOZALÉM SANTANA 115 

ressaltou a importância da fiscalização e que faz parte do conceito verificar esse tipo de situação. As 116 

campanhas, a questão de instrução e orientação nas escolas ou de capacitação posterior devem sim ser 117 

permanentes e existir, mas a cobrança do cumprimento também, por isso acredita que deveriam ir além 118 

e regulamentar com uma resolução específica que estabelecesse a obrigatoriedade do contrato. E passar 119 

a ter uma política de fiscalização, que não é uma fiscalização de perseguição ou de punição, mas uma 120 

fiscalização de verificação, de constatar se há ou não contrato por aqueles serviços deparados. O 121 

conselheiro relator ROBERTO SALOMÃO citou conteúdos promovidos pelo CAU/SC sobre 122 

empreendedorismo e pelo CAU/PE direcionados aos egressos do curso de arquitetura e urbanismo e aos 123 

profissionais que estão estruturando seus escritórios. A conselheira CLAUDIA SALES opinou que 124 

existe um descompasso muito grande entre a ação do professor-arquiteto nas instituições e a relação que 125 

ele estabelece com o Conselho. E essa deformidade de alinhamento é que gera essa deformação de 126 

formação. Então, é só mais uma camada nessa problematização. A valorização do docente é a base para 127 

qualquer outro tipo de discussão com relação a ensino e formação. O conselheiro relator ROBERTO 128 

SALOMÃO fez a leitura da Deliberação Plenária. A Presidente NADIA SOMEKH abriu a votação por 129 

chamada nominal. A Deliberação Plenária DPOBR nº 0126-01/2022 foi aprovada com 23 votos a favor, 130 

00 contrários, 00 abstenções, 00 impedimentos e 04 ausências. 6.2. Projeto de Deliberação Plenária 131 

de julgamento de recurso do Processo de Fiscalização nº 1000074667/2018 (CAU/MG); (Origem: 132 

Comissão de Exercício Profissional. Relatora: conselheira Patrícia Luz). A conselheira relatora 133 

PATRICIA LUZ fez um relato sobre o processo. O conselheiro MATOZALÉM SANTANA 134 

perguntou se a comissão verificou a questão do RRT e se não era recomendável uma correção do RRT. 135 

Destacou a quantidade de processos em grau de recurso com problemas de fiscalização e se não 136 

deveriam organizar um cronograma de visitas aos CAU/UF para prestar os devidos esclarecimentos, 137 

treinamentos e revisão geral dos procedimentos. A conselheira ANA CRISTINA relatou que a CEP-138 

CUA/BR têm feito reuniões regionais, principalmente com o sul e sudeste que têm apresentado bastante 139 

problemas de relatos de processos. A conselheira relatora PATRICIA LUZ e o conselheiro 140 
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MATOZALÉM SANTANA acrescentaram no texto da Deliberação Plenária a recomendação de 141 

revisão no RRT. Em seguida, a conselheira relatora PATRICIA LUZ fez a leitura da Deliberação 142 

Plenária. A Presidente NADIA SOMEKH abriu a votação por chamada nominal. A Deliberação 143 

Plenária DPOBR nº 0126-02/2022 foi aprovada com 20 votos a favor, 00 contrários, 01 abstenções, 00 144 

impedimentos e 06 ausências. A conselheira GIEDRE MAIA ressaltou a necessidade de terem um olhar 145 

mais diferenciado em relação à fiscalização e em como esses processos estão chegando em grau de 146 

recurso.  6.3. Projeto de Deliberação Plenária de julgamento de recurso interposto pela Presidência 147 

do CAU/RS, em face da decisão da CEP-CAU/BR, frente a interpretação das condições de 148 

tempestividade para efetuar o RRT no CAU, dispostas no art. 2º da Resolução CAU/BR nº 149 

91/2014; (Origem: Comissão de Exercício Profissional. Relatora: conselheira Patrícia Luz). A 150 

conselheira relatora PATRICIA LUZ fez um relato sobre a Deliberação da CEP-CAU/BR. Explicou 151 

que se trata de execução de obra e que há uma divergência entre o que a CEP-CAU/BR tinha dado por 152 

interpretação e o que o CAU/RS entendia a respeito da data de protocolar o RRT, quando se trata de 153 

execução de obra. O CAU/RS questionou a comissão e, com isso, a CEP-CAU/BR discutiu também 154 

com a assessoria jurídica sobre o termo “efetuado” e até que ponto o RRT efetuado permite que seja 155 

protocolado no dia de iniciar a obra. Citou que inicialmente responderam o CAU/RS que o RRT é 156 

efetuado é um dia antes de começar a obra, para que ela já esteja coberta no dia em que ela começa a ser 157 

executada. Mas o tema foi discutido novamente e, com o advento do pagamento via pix, o entendimento 158 

poderia ser amadurecido pois a modalidade acelera a compensação financeira. Relatou que o CAU/RS 159 

enviou o questionamento em formato de recurso ao Plenário, e que a CEP-CAU/BR reviu sua decisão e 160 

deliberou. O conselheiro FABRÍCIO SANTOS perguntou o tempo em que o pagamento é compensado 161 

quando feito via pix e responderam que a informação sobre o pagamento precisa ser informada para 162 

constar no SICCAU e emitir o RRT, por isso não é instantâneo. O conselheiro MATOZALÉM 163 

SANTANA opinou que não deveriam atrelar ao pix, mas conceituar que se o RRT só é válido mediante 164 

a efetivação do pagamento, independente da forma, precisam destacar o aviso ao profissional que a 165 

efetivação será na data compensação bancária. Relatou que se forem averiguar minúcias, encontrarão 166 

problemas sobre as datas de pagamento e registro. O conselheiro EDNEZER FLORES ponderou 167 

que a questão não é a forma de pagamento, mas o prazo que o SICCAU tem que dar para o registro 168 

desse RRT.  O gerente financeiro GUILHERME AMARAL esclareceu que o sistema reconhece 169 

automaticamente os pagamentos via pix, mas que a rotina é feita a cada duas horas. A limitação em 170 

relação ao PIX, nesse momento é que o sistema tem uma limitação onde ele só faz isso para os boletos 171 

que são registrados no dia. No caso de boleto de um dia anterior e pago por PIX hoje, esse boleto entra 172 

na rotina só do dia seguinte. Estão ampliando esse processo para que ele consiga buscar boletos gerados 173 

com um período mais antigo. O conselheiro EDNEZER FLORES pediu vista do processo. 6.4. 174 

Projeto de Deliberação Plenária que aprova a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do 175 
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CAU/SP – exercício 2022; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças. Relatora: conselheira 176 

Daniela Sarmento). A conselheira relatora DANIELA SARMENTO fez uma apresentação sobre a 177 

reprogramação do CAU/SP, em seguida fez a leitura da Deliberação Plenária. A Presidente NADIA 178 

SOMEKH abriu a votação por chamada nominal. A Deliberação Plenária DPOBR nº 0126-04/2022 foi 179 

aprovada com 22 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções, 00 impedimentos e 05 ausências. 6.5. 180 

Projeto de Deliberação Plenária que aprova a alteração dos atos normativos do CAU – Resoluções 181 

CAU/BR n° 30 e 104 e Manual de Atos Administrativos; (Origem: Comissão de Organização e 182 

Administração). O conselheiro relator EDNEZER FLORES fez uma apresentação sobre o tema, em 183 

seguida fez a leitura da Deliberação Plenária. A Presidente NADIA SOMEKH abriu a votação por 184 

chamada nominal. A Deliberação Plenária DPOBR nº 0126-05/2022 foi aprovada com 17 votos a favor, 185 

01 contrários, 04 abstenções, 00 impedimentos e 05 ausências. A conselheira GIEDRE MAIA declarou 186 

voto contrário justificando que os documentos deveriam ter sido apresentados de forma isolada para 187 

análise. 6.6. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a alteração da composição das Comissões 188 

Especiais, criação de Câmaras Temáticas e Subcomissões; (Origem: Comissão de Organização e 189 

Administração). O item foi retirado de pauta pelo Conselho Diretor. 6.7. Projeto de deliberação 190 

plenária que define a natureza de serviços técnico-profissionais especializados das atividades de 191 

arquitetura e urbanismo, para fins de licitações e contratos; (Origem: Comissão de Exercício 192 

Profissional. Conselheira Relatora: Patrícia Luz). A conselheira relatora PATRICIA LUZ 193 

explicou que também é um assunto oriundo do CAU/RS. Citou que a Lei de Licitações passou por uma 194 

reforma e terá uma nova lei que entrará em vigor. A deliberação da CEP-CAU/BR é no sentido de fazer 195 

um ajuste e contém uma argumentação explicando o que é atividade especializada dos profissionais, 196 

cientificas e técnicas, diferenciando dos demais serviços. O conselheiro EDNEZER FLORES 197 

perguntou se o item não deveria ser tratado no formato de resolução. A conselheira relatora PATRICIA 198 

LUZ respondeu que a Deliberação Plenária tem força normativa e que o tema é bem específico, e que 199 

estão apenas fazendo uma atualização em virtude de uma alteração na Lei Federal. Em seguida, fez a 200 

leitura da Deliberação Plenária. A Presidente NADIA SOMEKH abriu a votação por chamada nominal. 201 

A Deliberação Plenária DPOBR nº 0126-07/2022 foi aprovada com 18 votos a favor, 04 contrários, 00 202 

abstenções, 00 impedimentos e 05 ausências. O conselheiro MATOZALÉM SANTANA declarou voto 203 

contrário justificando que o normativo correto deveria ser uma resolução, dadas as implicações nos 204 

processos licitatórios, com relação a possíveis questionamentos judiciais. 6.8. Extra pauta: Projeto de 205 

deliberação plenária que homologa a indicação da Arquiteta e Urbanista para exercer mandato 206 

de Ouvidor Geral do CAU; (Origem: Presidência). A presidente NADIA SOMEKH relatou que é 207 

prerrogativa da Presidência indicar uma pessoa para ocupar o cargo de Ouvidor(a)-Geral do CAU e, 208 

dada a vacância, indicou a empregada pública arquiteta e urbanista Ana Laterza. Relatou que a 209 

funcionária atende os requisitos estabelecidos pela COA-CAU/BR e que solicitou a ela um projeto 210 
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preliminar de trabalho no cargo. A analista técnica ANA LATERZA agradeceu a indicação e o 211 

reconhecimento e acrescentou que possui experiência no Conselho tanto por sua atuação técnica em 212 

Comissões como na parte burocrática do dia-a-dia. Explicou que sua proposta inicialmente é de fazer 213 

um diagnóstico do passivo acumulado há um tempo para entender os dados e propor um projeto piloto 214 

de implementação, a fim de conectar esses dados com os projetos estratégicos do Conselho. Acrescentou 215 

que o objetivo depois é conectar as áreas internas do CAU, para que a Ouvidoria seja uma instância 216 

participativa e acolha os arquitetos. Os conselheiros ROBERTO SALOMÃO, FABRÍCIO SANTOS, 217 

NIKSON DIAS, ELEONORA MASCIA, GUIVALDO BAPTISTA, RAUL GRADIM, DANIELA 218 

SARMENTO, EDNEZER FLORES, PATRÍCIA LUZ e CLAUDIA SALES elogiaram a indicação 219 

da Ana Laterza e parabenizaram-na. A conselheira DANIELA SARMENTO fez a leitura da 220 

Deliberação Plenária. A Presidente NADIA SOMEKH abriu a votação por chamada nominal. A 221 

Deliberação Plenária DPOBR nº 0126-08/2022 foi aprovada com 23 votos a favor, 00 contrários, 00 222 

abstenções, 00 impedimentos e 04 ausências. 7. Encerramento. A Presidente NADIA SOMEKH 223 

encerrou a reunião às treze horas e vinte minutos do dia vinte e um de julho de dois mil e vinte e dois.  224 

 

 

Nadia Somekh 

Presidente do CAU/BR 

 

 

 

Daniela Demartini 

Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR
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127 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 Márcio Rodrigo Coelho de Carvalho 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 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 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 127/2022      
 

Data: 18/8/2022                                                                                                                                                                                                                     

 

Matéria em votação: Aprovação da ata da 126ª Reunião Plenária Ordinária. 

 

Resultado da votação: Sim (23) Não (0) Abstenções (01) Ausências (03) Impedimento (0) 

Total de votos (24)  

 

Ocorrências:  

  

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

 

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

