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ATA DA 36ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2021. 

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

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, na plataforma Microsoft Teams via 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), Kleyton 4 

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

Wanderley Gradim (DF), Giedre Ezer da Silva Maia (ES), Nilton de Lima Júnior (GO), José Afonso 6 

Botura Portocarrero (MT), Rubens Fernando Pereira de Camillo (MS), Eduardo Fajardo Soares (MG), 7 

Alice da Silva Rodrigues Rosas (PA), Camila Leal Costa (PB), Jeferson Dantas Navolar (PR), Roberto 8 

Salomão do Amaral e Melo (PE), Edmo Campos Reis Bezerra Filgueira (PI), Maíra Rocha Mattos 9 

(RJ), Patrícia Silva Luz de Macedo (RN), Clarice Castro Debiagi (RS), Ana Cristina Lima Barreiros 10 

da 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), Presidentes e 12 

representantes dos CAU/UF: Dandara Cristtinny Brito Lima (AC), Fernando Antonio de Melo Sá 13 

Cavalcanti (AL), Welton Barreiros Alvino (AP), Mônica Andréa Blanco (DF), Fernando Camargo 14 

Chapadeiro (GO), Hermes da Fonseca Neto (MA), André Nör (MT), João Augusto Albuquerque 15 

Soares (MS), José Akel Fares Filho (PA), Milton Carlos Zanelatto Gonçalves (PR), Wellington 16 

Carvalho Camarço (PI), José Jefferson de Sousa (RN), Antonio Lopes Balau Filho (RO), Patricia 17 

Figueiredo Sarquis Herden (SC), Shirley Carvalho Dantas (SE), Silenio Martins Camargo (TO). 18 

Convidados : Roberto Simon (Ouvidor Geral do CAU/BR), Ana Maria Reis de Goes Monteiro 19 

(CEAU-CAU/BR) e a Secretária Geral da Mesa Daniela Demartini. 1. Abertura: A presidente 20 

NADIA SOMEKH, às nove horas do dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e um, iniciou a 36ª 21 

Reunião Plenária Ampliada do CAU/BR. Homenagem aos arquitetos e urbanistas Paulo Mendes 22 

da Rocha, Jorge Derenji e Jaime Lener; A presidente NADIA SOMEKH informou que nas redes 23 

sociais o Conselho registrou a importância dos arquitetos e urbanistas e o quanto fará falta. Relatou 24 

que Jaime Lener levou a importância da arquitetura e urbanismo para o mundo inteiro, Jorge Derenji 25 

foi muito importante para a área de patrimônio e para o norte do país e Paulo Mendes da Rocha foi 26 

outorgado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie com prêmio Doutor Honoris Causa em 2007 e 27 

informou também que está prevista entrega ao arquiteto medalha de ouro no Congresso da UIA. 28 

Registrou que apesar de terem partido o legado fica.  Solicitou um minuto de silêncio em homenagem 29 

póstuma aos arquitetos e urbanistas. O Presidente do CAU/PA, JOSÉ AKEL FARES FILHO, iniciou 30 

lamentando a morte do arquiteto e urbanista Jorge Derenji por ter sido um grande arquiteto que 31 

influenciou muito no Estado do Pará. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: A presidente 32 

NADIA SOMEKH pediu que todos ouvissem a execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Leitura e 33 

discussão da pauta: A presidente do CAU/BR NADIA SOMEKH leu a pauta perguntou se alguém 34 

teria alguma observação, dúvida ou mesmo necessidade de esclarecimento. Não houve manifestações 35 
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dos presentes. 4. Discussão e aprovação da Ata da 35ª Reunião Plenária Ampliada; A presidente 36 

NADIA SOMEKH perguntou se tinham sugestões de ajustes no texto e não houve manifestação dos 37 

presentes. A ata foi aprovada foi aprovada com 22 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 05 38 

ausências. A conselheira ANA CRISTINA BARREIROS declarou-se favorável a matéria por motivo 39 

problema na votação eletrônica. 5. Comunicados: a Coordenadora do CEAU-CAU/BR, ANA GOES, 40 

convidou os presidentes de CAU/UF e membros dos CEAUS-UF para realização de reuniões com 41 

intuito de conhecer melhor os trabalhos em cada Estado e promover integração entre o CEAU-BR e 42 

CEAU-UF. Solicitou que entrassem em contato por e-mail. O conselheiro MATOZALÉM 43 

SANTANA, como Coordenador da CTF-CAU/BR, informou que nesse início de trabalho foi 44 

encaminhada uma solicitação aos CAU/UF para os setores de fiscalização informa quais UF possuem 45 

planos de fiscalização e as boas práticas (estratégia de maior destaque que estão dando certo). O intuito 46 

é analisar o que está sendo implementado e vem dando certo para aperfeiçoar, ampliar e unificar e, 47 

assim, criar um plano nacional de fiscalização. Solicitou aos presidentes de CAU/UF que conversem 48 

com o setor de fiscalização que possuem esses planos que sejam encaminhados o quanto antes por 49 

causa do prazo que é curto para concluir a primeira etapa deste trabalho. Reforçou que pretende ampliar 50 

a participação dos presidentes de CAU/UF, dos coordenadores de CEP-UF e dos responsáveis pelos 51 

setores de fiscalização nas reuniões da CTF. Deixou aberto também aos presidentes de CAU/UF que 52 

estiverem interessados em participar ou sugerir alguma pauta que não está plano de trabalho.  A 53 

conselheira DANIELA SARMENTO, como Coordenadora do CG-FA, informou que foram 54 

realizadas apenas duas reuniões e a pauta principal foi pensar na reestruturação do Fundo de Apoio 55 

por meio de diagnóstico que está sendo feito e que serão necessárias contribuições dos CAU/UF para 56 

complementar algumas informações e a partir disso estabelecer diretrizes e as possibilidades de 57 

melhorias e assim sugerir a nova estrutura para o Fundo de Apoio. O Chefe da Assessoria de 58 

Comunicação do CAU/BR, JÚLIO MORENO, sugeriu que fosse realizada uma oficina de 59 

comunicação para fazer um levantamento de necessidades quanto ao trabalho a ser realizado pelo setor 60 

de comunicação na atual gestão e fazer um plano de trabalho a ser realizado quanto as demandas das 61 

comissões considerando a equipe que desempenhará cada atividade e o orçamento, sugeriu ainda a 62 

participação dos CAU/UF nesse debate. 4. Ordem do dia:  não houve. 5. Assuntos de interesse geral: 63 

5.1. Encaminhamentos ao Oficio nº 33/2021 do Fórum de Presidentes do CAU - incluído pelo 64 

Conselho Diretor; A Presidente NADIA SOMEKH relatou que o Fórum de Presidentes encaminhou 65 

o Ofício com sugestões para pauta da reunião: Fiscalização; SICCAU; Fundo de Apoio; Comunicação 66 

do CAU com a sociedade e com os arquitetos e urbanistas; Plano estratégico para acompanhamento 67 

das questões parlamentares; e Condução das questões da CH-CAU/BR. Informou sobre sua ida ao 68 

Congresso Nacional no dia 8 de junho para defender o CAU. A Assessora Institucional e Parlamentar 69 

LUCIANA RUBINO informou sobre o contato da ASPAR com as presidências de algumas comissões 70 

do Congresso Nacional. Disse que o Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, deputado 71 
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José Priante, fez um convite para participar de reunião após audiência pública juntamente com o 72 

Ministro do Desenvolvimento Regional. A Presidente da Comissão dos Direito da Mulher, deputada 73 

Elcione Barbalho, solicitou também reunião para o dia 10 de junho que está ainda pendente de 74 

confirmação. Informou também que sobre a PEC 28 está marcada reunião para traçar estratégias junto 75 

a outros conselhos no dia 31 de junho e que no dia 1º de junho será realizada reunião com a Frente 76 

Parlamentar dos Conselhos. Sugeriu que os conselheiros vejam a possibilidade de realizar reuniões 77 

com os deputados para tratar sobre assuntos do conselho como acontecia presencialmente. O 78 

conselheiro RAUL GRADIM solicitou que fosse realizado um briefing pela ASPAR do trabalho 79 

realizado pela CTHEP e seja encaminhado para conhecimento dos conselheiros, exemplificou assuntos 80 

que não andaram por comissões que não foram criadas no Congresso. Pediu aos conselheiros que 81 

busquem os parlamentares independentemente de partido político no seu estado e defenda a profissão, 82 

pois somente os membros da CTHEP não dará conta. Sugeriu que a CTHEP seja uma comissão 83 

especial dada sua importância e não mais uma comissão temporária. O conselheiro EDUARDO 84 

FAJARDO sugeriu que os conselheiros vacinados fizessem parte do grupo que irá ao Congresso 85 

Nacional e também fosse verificado os membros da Frente Parlamentar de Engenharia e que os 86 

arquitetos fizessem parte, sugeriu também que fosse buscado o CONFEA para tratar dessa integração. 87 

A presidente NADIA SOMEKH sugeriu que fosse realizada uma reunião do CAU e acionado o 88 

CONFEA e a Frente Parlamentar para buscar essa integração. A Assessora Institucional e Parlamentar 89 

LUCIANA RUBINO sugeriu uma reflexão se o CAU tem interesse de integrar essa frente parlamentar 90 

ou criar uma específica dos arquitetos e urbanistas. Também sugeriu sobre o empenho do CAU integrar 91 

Frentes Parlamentares, pois não são institucionalizadas e podem não ter a repercussão esperada e haver 92 

um grande volume de trabalho e pouco retorno. O presidente ANDRE NOOR solicitou informações 93 

sobre: atual situação dos técnicos de edificações e designers de interiores; Sobre a PEC 108 e a 94 

influência do STF sobre a tramitação dela e por fim e sobre o PL que criminaliza o exercício ilegal da 95 

profissão de arquitetura. A Assessora Institucional e Parlamentar LUCIANA RUBINO esclareceu 96 

que o STF entendeu que os conselhos profissionais devem contratar os servidores pelo regime celetista 97 

e não estatutário como eles estavam querendo. O que acalmou um pouco o Executivo que apresentou 98 

a PEC 108 para transformar os Conselhos em pessoa jurídica de direito privado. Mas o executivo 99 

continua querendo aprovar esta PEC. Estamos acompanhando e vamos dar retorno. Quanto ao Projeto 100 

de Lei que criminaliza o exercício ilegal da profissão de arquitetura ele está pronto para ser apreciado 101 

no Plenário da Câmara. Já foi pautado algumas vezes, mas por falta de acordo não foi votado.  A 102 

conselheira PATRÍCIA LUZ ressaltou a importância do trabalho da CTHEP e sugeriu que a CEP 103 

juntamente com a COA suscite os devidos encaminhamentos para regulamentação de estabelecer a 104 

CTHEP como comissão permanente. A conselheira CRISTINA BARREIROS sugeriu que fosse 105 

criado um Grupo de Trabalho para tratar de questões parlamentares. O conselheiro JEFERSON 106 

NAVOLAR Esclareceu que a lei 12378/2010 sobre o relacionamento com todas as profissões 107 
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regulamentadas. Sugere que o CAU não apresente pautas genéricas para o congresso e sim pautas 108 

específicas para cada comissão da Câmara e Senado.  A Assessora Institucional e Parlamentar 109 

LUCIANA RUBINO esclareceu que estão solicitando as agendas com os novos presidentes das 110 

Comissões Permanentes da Câmara. O presidente WELTON BARREIROS sugeriu que fosse criado 111 

um “bloco” que tratasse sobre a harmonização que fosse composto por conselheiros e presidentes para 112 

tratar de questões sensíveis as atribuições com conselhos profissionais e no âmbito político, sendo 113 

subdivido em grupos menores tendo cada um tema específico. Reforçou a necessidade de cada 114 

conselheiro e presidente no estado entrar em contato com os políticos de sua região para adquirir força 115 

política para a profissão e o conselho. O conselheiro MATOZALÉM SANTANA reforçou a 116 

importância de uma linguagem unificada e que aborde assuntos de relevância social que impactem o 117 

discurso a ser abordada pelos conselheiros e presidentes com os políticos e deixar de lado o discurso 118 

corporativista. A Assessora Institucional e Parlamentar LUCIANA RUBINO esclareceu que estão 119 

trabalhando em reforçar o posicionamento do CAU, dando o apoio técnico e a publicidade ao trabalho 120 

dos deputados. A presidente NADIA SOMEKH reforçou a importância do contato realizado por 121 

conselheiros e presidentes dos CAU/UF junto aos políticos como representação do CAU. O presidente 122 

SILÊNIO CAMARGO solicitou que fosse divulgado aos arquitetos e urbanistas informações sobre 123 

o acordo assinado para apresentação de emenda substitutiva ao PL 9818/2018 na CTASP tratado pela 124 

CTHEP quanto a aprovação e o conteúdo. A Assessora Institucional e Parlamentar LUCIANA 125 

RUBINO esclareceu que o CAU/BR publicou uma matéria em seu sítio eletrônico que faz um relato 126 

de tudo que foi acordado, como foi acordado e quando foi aprovado no plenário do CAU e do 127 

CONFEA. Está tudo documentado inclusive na CTASP. A matéria do CAU só omitiu dois parágrafos 128 

que também serão acrescentados na Lei se aprovado no Congresso Nacional que são os §§ 6º e 7º do 129 

Art.3º da Lei 12378/2010. 5.2. Apresentação das ações do SICCAU/CG-CSC; (Origem: CG-CSC, 130 

Relatora: conselheira Daniela Sarmento). A conselheira relatora DANIELA SARMENTO fez uma 131 

apresentação do andamento do trabalho do Grupo responsável pelas questões do SICCAU. O Gerente 132 

do Centro de Serviços Compartilhados, MÁRCIO BELISSOMI, relatou o histórico das ações 133 

imediatas que começaram a ser implementadas, como os módulos novos no sistema. Além de 134 

alterações do sistema relativos a RRT, foram identificados alguns problemas que não são de sistemas, 135 

são da própria resolução. Então, a proposta é de rever isso do ponto de vista da regulamentação. 136 

Informou que estão fazendo uma força-tarefa para conseguir dar andamento em licitações para acelerar 137 

o processo de melhoria do SICCAU. A conselheira CLARICE DEBIAGI questionou se o sistema 138 

será reparado ou substituído e como será o monitoramento. O gerente do CSC, Marcio de Andrade 139 

informou que o atual sistema será mantido no ar enquanto se desenvolve paralelamente um substituto. 140 

O presidente ANDRÉ NÖR sugeriu que fosse repensado o modelo atual em que apenas o CAU/BR 141 

gerência o CSC. Relatou sobre as dificuldades enfrentadas quanto as soluções do SICCAU que não 142 

foram informadas e sobre quais caminhos seriam seguidos e quanto custaria. Solicitou informações 143 
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sobre a realização de sindicância para apuração das dificuldades enfrentadas no SICCAU. O presidente 144 

WELLINGTON CAMARÇO reforçou a necessidade de informações quanto a sindicância. Sugeriu 145 

ainda que se for necessário que se busque agentes externos para apurar as responsabilidades. O 146 

conselheiro MATOZALÉM SANTANA sugeriu que as explicações e apresentações sobre a 147 

utilização das ferramentas tecnológicas fossem feitas de maneira mais objetiva e de fácil entendimento 148 

para os conselheiros. Informou que para a próxima reunião da CTF-CAU/BR será convocado algum 149 

representante do SICCAU para tratar da Resolução nº 198 que deverá entrar em vigor até setembro de 150 

2021.  A conselheira MAÍRA MATTOS solicitou que fossem analisadas quais dificuldades 151 

enfrentadas desde o ano passado com as demandas do CSC para que sejam realizadas melhorias. Frisou 152 

a importância das comunicações quanto as intervenções programadas no SICCAU e informar quais 153 

são as estratégias para realizar essas intervenções e quais melhorias serão implementadas com uma 154 

linguagem acessível para que chegue aos profissionais de forma clara. O conselheiro RAUL 155 

GRADIM solicitou à Presidência do CAU/BR que fosse apurada as dificuldades que foram 156 

encontradas para implementar a Resolução 184/2019, conforme informado pelo Presidente do 157 

CAU/MT. Solicitou que fosse também resgatado desde a realização de reuniões do CG-CSC até as 158 

Plenárias para verificar todos os encaminhamentos, decisões tomadas, de declarações e comprovações 159 

das declarações feitas nessas reuniões. Solicitou ainda, atas, gravações e todos os documentos referente 160 

as decisões tomadas.  A conselheira CAMILA COSTA ressaltou a importância de compreender a 161 

complexidade do processo e que existe um tempo de execução maior que o desejado. A conselheira 162 

CLARICE DEBIAGI sugeriu que fosse informado aos arquitetos de forma resumida o que está sendo 163 

feito para solucionar os problemas no SICCAU e o quanto isso vai melhorar, e essas informações 164 

podem ser repassadas por meio de redes sociais e pelo próprio site do CAU. O presidente SILÊNIO 165 

CAMARGO solicitou que fosse votada pelo Plenário a realização ou não de sindicância para apurar 166 

os fatos e os responsáveis. A presidente NADIA SOMEKH informou que não há necessidade de 167 

realizar votação, pois será um compromisso dessa gestão solucionar as dificuldades enfrentadas com 168 

os sistemas. O conselheiro JEFERSON NAVOLAR solicitou que fosse verificada a motivação, os 169 

envolvidos e qual iniciativa irregular que foi tomada, essa verificação deve ser feita levando em 170 

consideração o SICCAU sem contaminar o processo eleitoral por serem processos e sistemas 171 

diferentes. A presidente PATRÍCIA HERDEN solicitou que fosse realizado um plano de 172 

contingência para momentos de crise como o que estamos vivenciando. Sugeriu que fosse realizada 173 

pela área responsável pela tecnologia do CAU/BR um modelo de planilha a ser preenchida para casos 174 

em que estiverem sem recursos digitais para que isso não afete o profissional. O conselheiro  175 

NILTON LIMA sugeriu que os contratos de TI sejam acompanhados de muito perto para garantir a 176 

integração dos cumprimentos dos termos acordados; que as auditorias envolvam os contratos, 177 

renovações e aditivos de modo a nos garantir segurança e assertividade do que ocorreu e que de agora 178 
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adiante não ocorra. Sugeriu a averiguação da segurança dos dados e do sistema em nuvem mas também 179 

o cumprimento integral da LGPD. 5.3. Apresentação do formato do Congresso UIA 2021; (Origem: 180 

Presidência). A presidente NADIA SOMEKH anunciou a presença da Presidente do IAB/DN, Maria 181 

Elisa Baptista, do Vice-Presidente do IAB/DN, Rafael Pavan, e do Comissário Geral da UIA 2021, 182 

Igor de Vetyemy. O Vice-Presidente do IAB/DN, RAFAEL PAVAN, informou sobre a decisão de 183 

realizar o Congresso UIA2021 de forma virtual pela situação de pandemia que passamos desde ano 184 

passado. Informou também que haverá atividades gratuitas e outras que será necessário o ingresso. O 185 

Comissário Geral da UIA 2021, IGOR DE VETYEMY apresentou mais informações que embasam 186 

a alteração no formato do evento. A presidente do IAB/DN, MARIA ELISA BAPTISTA, informou 187 

que o material do Congresso ficará disponível por dois anos, relatou que apesar de não terem o evento 188 

presencial, acabou gerando esse diálogo continuado com os arquitetos e as arquitetas de todos os 189 

lugares. A conselheira MAÍRA MATTOS relatou que é um momento difícil no País e que podem 190 

aproveitar a vitrine que o evento proporciona para conseguir mostrar uma outra perspectiva de um País 191 

que está trabalhando, sobrevivendo a tudo isso para tentar ser melhor. 5.4. Apresentação da proposta 192 

de ATHIS da CPP-CAUBR, ações desde 2015; (Origem: Comissão de Política Profissional, 193 

Relatora: conselheira Ana Cristina Barreiros). O item foi adiado. 5.5. Comunicação sobre 194 

processo de Simplificação do Licenciamento Urbanístico e nova proposta da Resolução CGSIM 195 

nº64 ME - incluído pelo Conselho Diretor; (Origem: Comissão de Política Urbana e Ambiental 196 

e Comissão de Política Profissional). O conselheiro NILTON LIMA informou que a Resolução 197 

CGSIM nº 64 ME está suspensa e com reuniões realizadas juntamente com ME, CBIC e CONFEA 198 

foram expostos argumentos que sensibilizam para que o governo utilize o sistema de forma mais 199 

regulamentar visando a constitucionalidade de sua aplicação e fortalecer o conselho, os responsáveis 200 

técnicos, os proprietários de obra, os entes públicos, também de garantir o uso e ocupação do solo 201 

pelos munícipios. Informou também que o Banco Mundial tem apoiado o trabalho de arquitetos e 202 

engenheiros. 5.6. Comunicação sobre Premiação Concurso nº 01/2020 CAU Educa; (Origem: 203 

Comissão de Política Urbana e Ambiental, Relatora: conselheira Alice Rosas).  A conselheira alice 204 

rosas  informou sobre a composição da Comissão Julgadora do Concurso, composta por Cláudia 205 

Alcântara (CEF-CAU/BR), Josélia Alves (CPUA-CAU/BR), Ana Maria Goes (ABEA-CEAU), 206 

Isabella Gregory e Simone Sayegh (membros externos indicados pela CPUA) e assessoria de Caroline 207 

Bertol (CPUA/BR), iniciou seus trabalhos em 30 de março deste ano. Foram realizadas 6 reuniões para 208 

a análise das propostas que são em duas categorias: Práticas Pedagógicas e Ações de Arquiteto e 209 

Urbanista na Escola. Dos 163 trabalhos inscritos, 33 foram desclassificados pelo setor de licitações 210 

por não atenderem requisitos do edital, resultando em 130 propostas analisadas pela Comissão 211 

Julgadora, sendo 78 propostas de Práticas Pedagógicas e 52 de ações de Arquiteto e Urbanista na 212 

escola. Serão premiadas 15 propostas de Práticas Pedagógicas com o valor de R$ 1.500,00 (mil e 213 

quinhentos reais) cada e 6 de ações de “Arquiteto e Urbanista na Escola” com o valor de R$ 3.000,00 214 
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(três mil reais) cada, totalizando R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) em prêmios. A 215 

Comissão Julgadora se reunirá para a votação das propostas na próxima semana, dia 01 de junho. Na 216 

sequência da divulgação do resultado preliminar, abre-se a fase de recursos e contrarrazões. O 217 

resultado final será homologado pela CPUA no dia 23 de junho e divulgado oficialmente na 113ª 218 

plenária do CAU/BR, prevista para os dias 24 e 25 de junho. A premiação ocorrerá em julho na 219 

UIA2021RIO de maneira virtual, com a participação na primeira parte (abertura) da Presidente do 220 

CAU/BR e da coordenadora da CPUA. Na segunda parte com a Comissão Julgadora do Concurso e a 221 

terceira e quarta partes serão destinadas ao anúncio e breve falas dos 21 premiados.  O concurso 222 

nacional foi estruturado a partir de uma metodologia que incluiu: Pesquisa com crianças, professores 223 

e profissionais; Estudos de Caso; Estudo da Base Nacional Comum Curricular-BNCC. Após o 224 

resultado do concurso, a CPUA e gabinete terão ainda mais subsídios para dar continuidade ao 225 

Programa CAU Educa. 5.7. Informe sobre o resultado financeiro do primeiro trimestre do CAU; 226 

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças, Relatora: conselheira Daniela Sarmento).  O 227 

gerente financeiro GUILHERME AMARAL apresentou o panorama geral do encerramento contábil 228 

do primeiro trimestre incluindo os dados referentes a parte da arrecadação. A conselheira DANIELA 229 

SARMENTO complementou que a CPFi-CAU/BR decidiu apresentar trimestralmente os resultados 230 

com intuito de dar transparência ao tema no Plenário. 5.8. Apresentação do status e resultados 231 

atualizados da campanha Mais Arquitetos - incluído pelo Conselho Diretor; (Origem: 232 

Presidência e Assessoria de Comunicação Integrada).  O Assessor-Chefe da Assessoria de 233 

Comunicação Social JULIO MORENO fez a apresentação. O conselheiro MATOZALÉM 234 

SANTANA sugeriu que fosse buscada para participação de campanhas do CAU/BR figuras políticas 235 

também que contribuíram para uma imagem positiva com boas ações, exemplificou o trabalho 236 

realizado pelo Prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli. Sugeriu também participação de conselheiros 237 

em “lives” que tratam do tema e se colocou à disposição. O conselheiro HEITOR MAIA sugeriu que 238 

os trabalhos desenvolvidos pelos CAU/UF sobre ATHIS sejam divulgados pelo CAU/BR também, 239 

mesmo sendo trabalhos menores, mas que também tem grande importância. A conselheira MAÍRA 240 

MATTOS reforçou sua sugestão levada ao setor de comunicação para que fossem sempre buscadas a 241 

representação da diversidade regional, de gênero e de raça nas campanhas e “lives” com os exemplos 242 

e as ações. Relatou que alguns profissionais sentem a necessidade de realização debates quanto a 243 

responsabilidade técnica pelo CAU/BR e documentos que são emitidos. O presidente ANTONIO 244 

BALAU solicitou apoio do CAU/BR para campanha junto a prefeitura para que mostre a importância 245 

do trabalho do arquiteto e urbanista e dos engenheiros perante o município e consiga reverter a situação 246 

de acabar com esses cargos dentro da administração pública, principalmente em momentos como o 247 

que vivemos de crise sanitária. A conselheira DANIELA SARMENTO reforçou aos conselheiros que 248 

todos se envolvam nessa campanha dos “Mais Arquitetos” tendo contato com gestores públicos e o 249 

compromisso de divulgar esse material. O presidente ANDRÉ NÖR sugeriu que fosse realizado um 250 

https://www.caubr.gov.br/
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Fundo para ATHIS que seria por meio de adesão dos CAU/UF para fazer ações de trabalhos relevantes 251 

em cada estado. A conselheira ANA CRISTINA BARREIROS e a Presidente NADIA SOMEKH 252 

informaram que este item está sendo estudado e será implementado. 6. Encerramento. A presidente 253 

NADIA SOMEKH encerrou a reunião às treze horas do dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e 254 

um.  255 

Nadia Somekh 

Presidente do CAU/BR 

 

Daniela Demartini 

Secretária Geral da Mesa do CAU/BR 

https://www.caubr.gov.br/
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37ª 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 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 Eduardo Fajardo Soares X    
PA Alice da Silva Rodrigues Rosas X    

PB Fabiano de Melo Duarte Rocha 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 Karinne Santiago Almeida   X  

TO Matozalém Sousa Santana X    

IES Valter Luis Caldana Junior X    
      

Histórico da votação: 
 

Reunião Plenária Ampliada Nº 37/2021                      
 

Data: 24/9/2021                                                                                                                                                                                                                     
 
Matéria em votação: Aprovação da Ata da 36ª Reunião Plenária Ampliada. 
 
Resultado da votação: Sim (22) Não (0) Abstenções  (4) Ausências  (1) Impedimento (0)  
Total de votos (26)  
 
Ocorrências :  

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

 

 

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