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ATA DA 35ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 

2021. 

Aos vinte e seis dias de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-se o Plenário do 1 

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

videoconferência, sob a presidência de Nadia Somekh, os conselheiros: Daniela Bezerra Kipper 3 

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

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

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

Rodrigues (MA), José Afonso Botura Portocarrero (MT), Rubens Fernando Pereira de Camillo (MS), 7 

Eduardo Fajardo Soares (MG), Alice da Silva Rodrigues Rosas (PA), Fabiano de Melo Duarte Rocha 8 

(PB), Jeferson Dantas Navolar (PR), Roberto Salomão do Amaral e Melo (PE), Edmo Campos Reis 9 

Bezerra Filgueira (PI), Maíra Rocha Mattos (RJ), Patrícia Silva Luz de Macedo (RN), Ednezer 10 

Rodrigues Flores (RS), Ana Cristina Lima Barreiros da Silva (RO), Daniela Pareja Garcia Sarmento 11 

(SC), Ricardo Soares Mascarello (SE), Matozalém Sousa Santana (TO), Valter Luis Caldana Junior 12 

(IES), Presidentes e representantes dos CAU/UF: Dandara Cristtinny Brito Lima (AC), Fernando 13 

Antonio de Melo Sá Cavalcanti (AL), Welton Barreiros Alvino (AP), Jean Faria dos Santos (AM), 14 

Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira (BA), Mônica Andréa Blanco (DF), Fernando Camargo 15 

Chapadeiro (GO), Hermes da Fonseca Neto (MA), André Nör (MT), João Augusto Albuquerque 16 

Soares (MS), Maria Edwirges Sobreira Leal (MG), José Akel Fares Filho (PA), Eduardo de Oliveira 17 

Nóbrega Filho (PB), Milton Carlos Zanelatto Gonçalves (PR), Rafael Amaral Tenório de Albuquerque 18 

(PE), Wellington Carvalho Camarço (PI), Pablo Cesar Benetti (RJ), José Jefferson de Sousa (RN), 19 

Tiago Holzmann da Silva (RS), Antonio Lopes Balau Filho (RO), Rodrigo Edson Castro Ávila (RR), 20 

Patricia Figueiredo Sarquis Herden (SC), Catherine Otondo (SP), Shirley Carvalho Dantas (SE), 21 

Silenio Martins Camargo (TO). Convidados: Roberto Simon (Ouvidor Geral do CAU/BR), Ana Maria 22 

Reis de Goes Monteiro (CEAU-CAU/BR) e a Secretária Geral da Mesa Daniela Demartini. 1. 23 

Abertura: A presidente do CAU/BR NADIA SOMEKH, às quatorze horas do dia vinte e seis de 24 

fevereiro de dois mil e vinte e um, iniciou a 35ª Reunião Plenária Ampliada do CAU/BR. Anunciou a 25 

participação da deputada federal pelo Estado de Santa Catarina, Carmen Zanotto. A deputada federal 26 

CARMEN ZANOTTO agradeceu o convite do CAU/BR e informou que trabalha com o coletivo das 27 

mulheres da Câmara Federal, ressaltou que o Conselho pode enviar uma lista de projetos de leis 28 

prioritários em andamento para que pautem nas comissões e plenário da Câmara dos Deputados. A 29 

conselheira DANIELA SARMENTO ressaltou a importância da aproximação do Conselho com o 30 

Parlamento e as Comissões de Desenvolvimento Urbano. Informou sobre o lançamento do segundo 31 

ciclo de debates sobre a “Cidades inclusivas para mulheres”, projeto que iniciou em Santa Catarina no 32 

ano de 2019 e que possui um relatório com seu resultado. Solicitou que o relatório fosse encaminhado 33 

pela assessora-chefe da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares Luciana Rubino à 34 
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deputada federal Carmen Zanotto. O conselheiro JEFERSON NAVOLAR pediu apoio da deputada 35 

na iniciativa, aprovada pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CETASP) da 36 

Câmara dos Deputados, de uma subcomissão permanente para tratar especificamente do auxílio e do 37 

papel que as profissões regulamentadas têm na defesa da sociedade. A deputada CARMEN 38 

ZANOTTO informou que o deputado federal Orlando Silva estava à frente dessa demanda e pediu 39 

que o acompanhamento continue sendo por ele. Ressaltou a importância da temática. 2. Execução do 40 

Hino Nacional Brasileiro: A presidente do CAU/BR NADIA SOMEKH pediu que todos ouvissem 41 

a execução do Hino Nacional Brasileiro. A deputada CARMEN ZANOTTO despediu-se do Plenário 42 

após o hino. A presidente do CAU/BR NADIA SOMEKH parabenizou o recém eleito coordenador 43 

do Fórum de Presidentes do CAU, presidente do CAU/PE Rafael Tenório. O presidente do CAU/PE 44 

RAFAEL TENÓRIO agradeceu a citação da Presidente Nadia Somekh e ressaltou a importância da 45 

proximidade entre o CAU/BR e o Fórum de Presidentes. Destacou o papel do Fórum de colaborar de 46 

forma propositiva na construção das pautas e fazer a conexão entre os problemas, os arquitetos de cada 47 

Estado e o CAU/BR. 3. Leitura e discussão da pauta: A presidente do CAU/BR NADIA SOMEKH 48 

leu a pauta perguntou se alguém teria alguma observação, dúvida ou mesmo necessidade de 49 

esclarecimento. Não houve manifestações dos presentes e a pauta foi aprovada. 4. Ordem do dia: 4.1. 50 

Projeto de Deliberação Plenária que aprova a composição do Colegiado de Governança do 51 

Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF, para o mandato de 2021; (Origem: Presidência; 52 

Relatora: Presidente Nadia Somekh). A matéria foi apresentada e votada. A Deliberação Plenária 53 

DPABR 0035-01/2020 foi aprovada com 21 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 06 ausências. 54 

Foi homologada a seguinte composição do Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro 55 

aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CG-FA) para mandato 56 

de 2021: a) Coordenadora da CPFi-CAU/BR: Daniela Pareja Garcia Sarmento (SC) e substituta: Maíra 57 

Rocha Mattos (RJ); b) Membro da CPFi-CAU/BR: Heitor Antonio Maia da Silva Dores (AL) e 58 

substituto: Raul Wanderley Gradim (DF); c) Membro da CPFi-CAU/BR: Camila Leal Costa (PB) e 59 

substituto: Raul Wanderley Gradim (DF); d) Presidente representante dos CAU/UF de maior receita: 60 

Catherine Otondo (CAU/SP) e substituto: Tiago Holzmann da Silva (CAU/RS); e) Presidente 61 

representante dos CAU/UF de receita intermediária: José Akel Fares Filho (CAU/PA) e substituto: 62 

Eliomar Venancio de Souza Filho (CAU/ES); f) Presidente representante dos CAU/UF demandantes 63 

de recursos do Fundo de Apoio aos CAU/UF: Wellington Carvalho Camarço (CAU/PI) e substituto: 64 

Jean Faria dos Santos (CAU/AM).  4.2. Projeto de Deliberação Plenária que aprova a composição 65 

do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados, para o mandato de 2021; 66 

(Origem: Presidência; Relatora: Presidente Nadia Somekh).  A presidente do CAU/BR NADIA 67 

SOMEKH apresentou a indicação de nomes para a composição do Colegiado do CSC, sugerindo a 68 

conselheira Patrícia Luz como membro indicada pelo Plenário do CAU/BR. A conselheira 69 

PATRÍCIA LUZ informou que, após conversar com demais membros da CEP-CAU/BR, indicaria os 70 
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nomes da conselheira Ana Cristina Lima Barreiros da Silva como membro titular e do conselheiro 71 

Rubens Fernando Pereira de Camillo como membro substituto. A presidente do CAU/BR NADIA 72 

SOMEKH iniciou a votação da matéria que logo em seguida foi suspensa, após os conselheiros 73 

Fabrício Santos e Giedre Maia votarem “não” e justificarem que o regimento interno informa que o 74 

Plenário deve escolher a indicação da presidência e em nenhum momento foi questionado se algum 75 

conselheiro federal teria interesse em participar da composição. Após orientações da Secretaria Geral 76 

da Mesa, a presidente do CAU/BR NADIA SOMEKH questionou o Plenário sobre o interesse de 77 

mais algum conselheiro em compor o Colegiado. O conselheiro Nilton de Lima Júnior se candidatou 78 

para compor o Colegiado como membro titular indicado pelo Plenário. A conselheira Giedre Maia se 79 

candidatou para compor como membro substituta indicada pelo Plenário. Os quatro candidatos (dois 80 

titulares e dois substitutos) se apresentaram e expuseram os motivos de interesse em compor o 81 

Colegiado. A Presidente do CAU/BR NADIA SOMEKH iniciou a votação de membro titular 82 

indicado pelo Plenário. A indicação da conselheira ANA CRISTINA LIMA BARREIROS DA SILVA 83 

(RO) foi aprovada com 14 votos e do conselheiro NILTON DE LIMA JÚNIOR (GO) obteve 12 votos. 84 

Em seguida, a Presidente do CAU/BR NADIA SOMEKH iniciou a votação de membro substituto 85 

indicado pelo Plenário. A indicação do conselheiro RUBENS FERNANDO PEREIRA DE CAMILLO 86 

(MS) foi aprovada com 13 votos e da conselheira GIEDRE EZER DA SILVA MAIA (ES) obteve teve 87 

12 votos. Após sua leitura, a Deliberação Plenária DPABR 0035-01/2020 foi aprovada com 21 votos 88 

a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 06 ausências. Foi homologada a seguinte composição do 89 

Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e 90 

Urbanismo (CG-CSC) para o mandato de 2021: a) Presidente do CAU/BR Nadia Somekh; b) 91 

Conselheiro titular do CAU/BR indicado pelo Plenário do CAU/BR: Ana Cristina Lima Barreiros da 92 

Silva (RO) e substituto: Rubens Fernando Pereira de Camillo (MS); c) Coordenador da Comissão de 93 

Organização e Administração do CAU/BR: Jeferson Dantas Navolar (PR) e substituto: coordenador 94 

adjunto da COA-CAU/BR Ednezer Rodrigues Flores (RS); d) Coordenadora da Comissão de 95 

Planejamento e Finanças do CAU/BR: Daniela Pareja Garcia Sarmento (SC) e substituta: 96 

coordenadora-adjunta da CPFI-CAU/BR Maíra Rocha Mattos (RJ); e) Presidente do CAU/ MT: André 97 

Nör  e substituto: Presidente do CAU/MS João Augusto Albuquerque Soares; f) Presidente do 98 

CAU/PR:  Milton Carlos Zanelatto Gonçalves e substituta:  Presidente do CAU/SC Patricia Figueiredo 99 

Sarquis Herden; g) Presidente de CAU/TO: Silenio Martins Camargo e substituto: Presidente do 100 

CAU/RR Rodrigo Edson Castro Ávila; h) Gerente Técnico do CSC Thiago Ribeiro. 5. Assuntos de 101 

interesse geral.  5.1. Apresentação dos resultados das oficinas de planejamento para os 100 102 

primeiros dias da gestão); (Origem: Presidência; Relatora: Presidente Nadia Somekh). A 103 

presidente do CAU/BR NADIA SOMEKH fez a introdução e chamou os quatro representantes dos 104 

grupos das oficinas do Planejamento dos 100 dias para apresentarem as ações prioritárias dos 105 

respectivos grupos. A conselheira DANIELA SARMENTO apresentou as prioridades elencadas pela 106 
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Oficina 1 “O SICCAU não está funcionando de forma segura e eficiente na agilização do trabalho do 107 

arquiteto e urbanista”, sendo elas: 1) Força Tarefa para enfrentar os problemas do módulo do RRT, 108 

com a contração de capacitação de 3 funcionários de TI, construção do Mapa Funcional do Sistema 109 

SICCAU e Estatística de GADs detalhadas; 2) Suspenção temporária da aplicação de resoluções ou 110 

implantação de novas resoluções para dar prioridade à ação emergencial número 1; 3) Instituição de 111 

um Plano de Comunicação de Crise para esclarecer publicamente as ações em curso; 4) Diagnóstico, 112 

ajuste e alteração dos fluxos atuais para elaboração de nova arquitetura do SICCAU com apoio da 113 

arquiteta e urbanista Mirna Cortopassi Lobo; 5) Implantação de medidas de segurança do SICCAU, 114 

com realização de pen test imediato (metodologia de verificar o funcionamento da tecnologia em 115 

curso), a ser repetido trimestralmente e habilitação SFW de análise de códigos do SICCAU (realizar a 116 

análise a cada alteração de código); 6) Compliance CSC com edição de portaria normativa que 117 

estabeleça política de governança, gestão de riscos, controles internos e programa de integridade; 7) 118 

Realização de auditoria com ampliação do objeto do Termo de Referência para contratação de 119 

auditoria, incluindo os contratos de TI e lançamento de Termo de Referência específico para 120 

contratação de auditoria de sistemas, incluindo pen test. A conselheira ANA CRISTINA 121 

BARREIROS apresentou a ações prioritárias definidas pela Oficina 2 “A desigualdade entre os 122 

estados que requer a redistribuição de recursos. A condição dos CAU/UFs para implementar o trabalho 123 

desenvolvido pela CTF e seus planos de fiscalização”, sendo elas: 1) Revisão da estrutura do fundo de 124 

apoio com a definição de estrutura administrativa de cada CAU que demande o Fundo; 2) Implantação 125 

do “CAU compartilha” com a divulgação de boas práticas de comunicação entre os CAU/UF, 126 

elaboração de um Plano (Contrato) Nacional de Comunicação, utilização de campanhas/peças entre os 127 

CAU/UF e elaboração de inventário de campanhas veiculadas; 3) Criação da Comissão Temporária de 128 

Fiscalização; 4)  Criação de um mês voltado para ações da fiscalização a nível nacional; 5) Realização 129 

de ações de fiscalização nas redes sociais (aliadas a ações em condomínio a  campanha do arquiteto 130 

protagonista “Cada Arquiteto, um Fiscal”). O Presidente do CAU/AP WELTON BARREIROS 131 

apresentou os resultados da oficina 3 “Desarticulação, falta de priorização e de resultados entre os 132 

projetos do CAU. Incapacidade do CAU de dialogar e explicitar nossas atribuições com as demais 133 

entidades profissionais. Desarticulação política do CAU com os CAU/UFs”, sendo eles: 1) 134 

Formalização do Fórum de Presidentes do CAU e regramento de funcionamento; 2) Reforço no 135 

cumprimento e revisão dos prazos da Resolução CAU/BR nº 104 para contribuições dos CAU/UF ; 3) 136 

Mobilização do CEAU (BR e UF) para inclusão de outras associações de arquitetos como uma forma 137 

de ampliar a discussão, identificar novas áreas de sombreamento e planejar conjuntamente ações de 138 

harmonização, que são preferíveis a judicializações; 4) Elaboração de um caderno ou dossiê com o 139 

histórico de ações e discussões que ocorreram na CTHEP nos anos anteriores; 5) Unificação de 140 

sistema/plataforma de compartilhamento de informações, com  gerenciamento e matricial idade de 141 

conteúdo (tempo real - online – internamente) e compatibilização de um calendário geral de eventos. 142 
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A presidente do CAU/BR NADIA SOMEKH informou que o Dossiê sobre as ações da CTHEP estava 143 

pronto e ele seria disseminado. O conselheiro RICARDO MASCARELLO apresentou as prioridades 144 

elencadas pela oficina 4 “Ensino à Distância (EAD). Dificuldade de influência do CAU na qualidade 145 

da formação e ensino. Não conhecemos a realidade da maioria dos profissionais”, sendo elas: 1) 146 

Realização da campanha 'EAD sim, "Invês D" não' ou 'EaD (já) é ferramenta, não é modalidade', 147 

visando esclarecer a sociedade sobre a situação jurídica dos cursos (principalmente os jovens); 2) 148 

Padronização dos procedimentos administrativos, com a realização de reunião com coordenadores de 149 

Comissões de Ensino e Formação dos CAU/UFs  e visitas aos cursos de Arquitetura e Urbanismo antes 150 

do cadastro; 3) Estreitamento do relacionamento com o Ministério da Educação, Conselho Nacional 151 

de Educação, parlamentares, entidades e sociedade para a garantia da qualidade do ensino, além da 152 

aproximação com os formadores de opinião e com demais conselhos com interesses em comum; 4) 153 

Implantação do fórum de coordenadores de curso em todos os estados e uma liderança nacional desses 154 

fóruns com o apoio da CEF/BR e organização de evento nacional com os coordenadores. A presidente 155 

do CAU/BR NADIA SOMEKH relatou os compromissos que serão encaminhados pela gestão, além 156 

das propostas já contempladas no Planejamento dos 100 dias, entre eles:  1) Modernização e inovação: 157 

com novas formas de cobrança e gestão, contemporâneas, inovadoras e acolhedoras,  o exercício do 158 

papel  do CAU de fiscalização do exercício profissional de forma positiva e moderna, reconhecendo 159 

bons profissionais e não só punindo, agilidade no o dia a dia do Arquiteto e Urbanista ( PIX, crédito, 160 

RRT expresso) e utilização da informação a favor do CAU como subsídio para a tomada de decisões, 161 

tabulação dos dados Censo e aplicação as ferramentas de inteligência de forma integrada; 2) Mais 162 

arquitetura: com a popularização e democratização dos serviços de arquitetura e urbanismo, para que 163 

todos e todas tenham acesso a moradias e espaços públicos dignos, composição de  'brigadas' de 164 

comunicação em rede com entidades e movimentos sociais para a divulgação de boas práticas em 165 

ATHIS e apoio à operacionalização do CAU Educa, projeto de educação urbanística no ensino 166 

fundamental; 3) UIA 2021 RIO: com a democratização do acesso e participação ao Congresso da UIA 167 

dos não pagantes, atores estratégicos, formadores de opinião e sociedade, para fortalecer e dar maior 168 

amplitude aos resultados do evento, edição e divulgação ampla de pílulas em vídeos de até 2 minutos 169 

sobre o que é UIA, a valorização da arquitetura e os quatro eixos temáticos do evento, e a realização 170 

de palestras e debates gratuitos; 4) Plano de Ação Parlamentar: com o fortalecimento e otimização da 171 

presença do CAU no Congresso Nacional, identificando ações prioritárias e estratégicas para a 172 

concentração de esforços; 5) Equidade de Gênero: com a operacionalização, em rede, a Política do 173 

CAU para a Equidade de Gênero, em todas as suas instâncias e em seu relacionamento com a 174 

sociedade, criação da Comissão Especial de Equidade de Gênero e Raça, lançamento do o 2º Ciclo de 175 

Debates 'Cidades Inclusivas para Mulheres' e lançamento da plataforma 'Mulheres na Arquitetura e 176 

nas Cidades'. Após conclusão das apresentações, foi aberto o debate da matéria. O presidente do 177 

CAU/TO SILENIO CAMARGO ressaltou sua preocupação em manter as mesmas pessoas para 178 
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resolverem o problema do SICCAU, sugeriu que medidas mais energéticas fossem tomadas e incluídas 179 

pessoas especializadas que possam solucionar a situação. Relatou que os presidentes dos CAU/UF não 180 

foram suficientemente esclarecidos sobre os problemas no sistema. O conselheiro MARCELO 181 

RODRIGUES sugeriu que seja feita uma revisão administrativa do CAU/BR, para modificar o atual 182 

modelo funcional do CAU/BR, adaptando-o à nova visão trazida pela presidente Nadia Somekh. O 183 

presidente do CAU/PI WELLINGTON CAMARÇO recomendou que o CAU/BR focasse na 184 

comunicação com os arquitetos, informando antecipadamente sobre os problemas e quais medidas 185 

estão sendo tomadas para a resolução. O presidente do CAU/AP WELTON BARREIROS sugeriu 186 

incremento da comunicação com os CAU/UF sobre as decisões do CAU/BR. Ressaltou que os 187 

CAU/UF devem ser informados sobre como os assuntos estão sendo distribuídos e como podem ajudar 188 

na divulgação dos conteúdos aos arquitetos. Sugeriu que a Assessoria de Comunicação do CAU/BR 189 

se articule com os CAU/UF. 5.2. Comunicado sobre o cancelamento da aplicação dos reajustes de 190 

anuidades, da taxa de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e das taxas de emissão de 191 

carteira profissional de que trata o Ato Declaratório nº 15/2020 aprovado pela DPOBR nº 0109-192 

02/2021; (Origem: Presidência; Relatora: Presidente Nadia Somekh). A presidente do CAU/BR 193 

NADIA SOMEKH informou os presidentes dos CAU/UF que foi aprovado o cancelamento da 194 

aplicação dos reajustes de anuidades, da taxa de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e das 195 

taxas de emissão de carteira profissional de que trata o Ato Declaratório nº 15/2020 (DPOBR nº 0109-196 

02/2021). Solicitou que os CAU/UF informem à CPFi-CAU/BR sobre a ratificação do 197 

contingenciamento previsto com o cancelamento desses reajustes e taxas.  Solicitou que a DPOBR nº 198 

0109-02/2021 fosse enviada aos presidentes dos CAU/UF e conselheiros federais. O presidente do 199 

CAU/PI WELLINGTON CAMARÇO relatou que o posicionamento do CAU/BR e dos CAU/UF de 200 

reconhecer que não é momento de fazer qualquer reajuste, impactou de maneira positiva na 201 

arrecadação. O presidente do CAU/RJ PABLO BENETTI informou que estão sendo tomadas 202 

medidas preventivas de contenção de despesas e que essa decisão do cancelamento está correta. 5.3. 203 

Informe sobre a Resolução CGSIM nº 64, de 11 de dezembro de 2020, do Ministério da 204 

Economia; (Origem: Comissão de Política Urbana e Ambiental; Relatora: Presidente Nadia 205 

Somekh).  A presidente do CAU/BR NADIA SOMEKH informou que será designado um conselheiro 206 

federal para, juntamente com a presidente do CAU/BR, representarem o CAU no Ministério da 207 

Economia para tratar sobre a Resolução CGSIM nº 64, de 11 de dezembro de 2020. A conselheira 208 

ANA CRISTINA BARREIROS relatou que a CPUA-CAU/BR e a CPP-CAU/BR farão uma reunião 209 

conjunta e irão compilar as contribuições dos conselheiros federais e presidentes de CAU/UF. O 210 

conselheiro VALTER CALDANA parabenizou a condução da matéria, na forma como isso chegou 211 

ao Governo Federal, gerando efeito, o que é uma vitória muito grande e que precisa ser remarcada.  212 

Sugeriu a criação de uma comissão temporária para dar suporte aos dois representantes do CAU/BR 213 

junto ao Ministério da Economia para tratar sobre a Resolução CGSIM nº 64/2020, para que eles se 214 
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sintam guarnecidos e a comissão seja o interlocutor com os representantes. A conselheira ALICE 215 

ROSAS esclareceu que a CPUA-CAU/BR e a CPP-CAU/BR, juntas, já estão solicitando aos CAU/UF 216 

que mandem a suas contribuições sobre a Resolução CGSIM nº 64, de 2020. Solicitou aos Presidentes 217 

dos CAU/UFs que encaminhassem suas contribuições, além das enviadas por suas respectivas CPUAs 218 

e CPPs. Informou que o representante do CAU irá levar todas essas contribuições para o Ministério. 219 

Sugeriu que os dois representantes do CAU/BR junto ao Ministério da Economia tenham interlocução 220 

com a CPUA-CAU/BR e a CPP-CAU/BR. O conselheiro MATOZALEM SANTANA se colocou a 221 

disposição para ser o representante do CAU e informou que vem estudado muito toda a repercussão 222 

sobre a Resolução CGSIM nº 64, de 2020. O conselheiro EDUARDO FAJARDO sugeriu que sejam 223 

consultados funcionários responsáveis pela aprovação de projetos nas prefeituras para aprimorar a 224 

discussão sobre a Resolução CGSIM nº 64/2020. O conselheiro RAUL GRADIM sugeriu que seja 225 

criado um grupo de conselheiros para assessorar a presidente Nadia Somekh na representação sobre a 226 

Resolução CGSIM nº 64/2020. A presidente do CAU/BR NADIA SOMEKH informou que a questão 227 

seria resolvida pelo gabinete, sendo ela uma das representantes. 6. Comunicação das Comissões e 228 

órgãos Colegiados. As comunicações foram feitas no decorrer dos itens de pauta. 7. Comunicado dos 229 

conselheiros e Presidentes de CAU/UF. O presidente do CAU/MT ANDRÉ NÖR elogiou as 230 

manifestações da presidente do CAU/BR, Nadia Somekh, para a sociedade. Solicitou que nas reuniões 231 

Plenárias Ampliadas, os presidentes dos CAU/UF tenham mais espaço e condições para manifestação, 232 

pois participam da reunião praticamente como ouvintes. Relatou que estão previstas quatro reuniões 233 

plenárias ampliadas por ano, esse é o espaço para os presidentes dos CAU/UF se manifestarem e serem 234 

ouvidos pelos conselheiros e pela presidente do CAU/BR.   Reiterou sua solicitação feita em plenárias 235 

ampliadas anteriores, para revisão da Resolução nº 116/2016 que trata sobre escritórios 236 

descentralizados, tendo em vista que a resolução traz disposições que dificultam a instalação de 237 

escritórios descentralizados. Informou que, a despeito da resolução, o CAU/MT abriu dois escritórios 238 

descentralizados e pretender abrir mais um. Destacou a grande importância do CAU se comunicar com 239 

a sociedade esclarecendo que a Arquitetura e Urbanismo é para todos os brasileiros. Relatou que está 240 

tramitando no Congresso Nacional um Projeto de Lei que transforma o exercício ilegal da profissão 241 

de arquiteto e engenheiro em crime, que atualmente está previsto apenas como uma contravenção 242 

penal. Ressaltou que isso pode ser muito significativo perante a sociedade como valorização dos 243 

arquitetos. Solicitou que a gestão do CAU/BR tenha especial atenção com fiscalização, apesar de já 244 

existir um grupo de trabalho sobre o assunto, considerou que esse tema deve ter mais relevância. A 245 

presidente do CAU/BR NADIA SOMEKH sugeriu modificar a forma e dinâmica como são feitas as 246 

reuniões plenárias, dando mais celeridade para alguns itens e buscando mais produtividade e 247 

assertividade. Ressaltou a necessidade de iniciar as reuniões plenárias ampliadas com as falas dos 248 

presidentes dos CAU/UF, para que eles não fiquem na reunião como ouvintes. Solicitou a revisão da 249 

periodicidade e o conteúdo das reuniões. Relatou a necessidade de existir uma forma mais eficiente de 250 
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comunicação entre o CAU/BR e os CAU/UF. Ressaltou ser contraproducente os “comunicados” serem 251 

informados no final da reunião plenária, quando já estão todos cansados. Sugeriu apoio da Assessoria 252 

de Comunicação para definir outra forma de transmitir os “comunicados”. Destacou que o conteúdo 253 

dos “comunicados” dos presidentes dos CAU/UF também precisa ser melhor selecionado, solicitou 254 

ajuda do Fórum de Presidentes nesse quesito.  O conselheiro JOSÉ AFONSO PORTOCARRERO 255 

cumprimentou o presidente do CAU/MT pela revolução que ele conseguiu fazer, apesar de grandes 256 

oposições. Relatou que aceitou o convite para representar os arquitetos perante o CAU com a 257 

assistência do presidente, André Nör. Informou que acredita na renovação que a presidente do 258 

CAU/BR, Nadia Somekh, está fazendo. Ressaltou que a melhor resposta para a sociedade é a 259 

intervenção do Conselho nos assuntos relativos à Arquitetura e Urbanismo. 8. Encerramento. A 260 

presidente do CAU/BR NADIA SOMEKH encerrou a reunião às dezoito horas e trinta minutos do 261 

dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e um.  262 

 

Nadia Somekh 

Presidente do CAU/BR 

 

Laís Ramalho Maia 

Secretária Geral da Mesa substituta do CAU/BR  
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36ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA 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 Kleyton Marinho da Silva    X 

BA Gilcinea Barbosa da Conceição X    

CE Cláudia Sales de Alcântara    X 

DF Raul Wanderley Gradim X    

ES Giedre Ezer da Silva Maia    X 

GO Nilton de Lima Júnior X    

MA Marcelo Machado Rodrigues    X 

MT José Afonso Botura Portocarrero X    

MS Rubens Fernando Pereira de Camillo X    

MG Eduardo Fajardo Soares X    

PA Alice da Silva Rodrigues Rosas    X 

PB 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 Ampliada Nº 36/2021                      

 

Data: 28/5/2021                                                                                                                                                                                                                     

 

Matéria em votação: Aprovação da Ata da 35ª Reunião Plenária Ampliada. 

 

Resultado da votação: Sim (22) Não (0) Abstenções (0) Ausências (05) Impedimento (0)  

Total de votos (22)  

 

Ocorrências: A conselheira do Estado de Rondônia, Ana Cristina Lima Barreiros da Silva, declarou-se 

favorável a matéria por motivo problema na votação eletrônica.  

  

Secretária: Laís Ramalho Maia               Condutora dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh 
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