
 

 

 

 

 
 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 08 e 09/09/2022 

Dados dos autores do relatório: 

 
Nome: Maria Edwiges Sobreira Leal Cargo: Presidente do CAU/MG 
Documento nº: CAU nº A9600-8  Tipo de documento: Registro CAU 

Dados da viagem: 

 
Evento: 20ª Reunião do Fórum de Presidentes 
Local: Formato Híbrido - Sebrae (Av. Ceará, 3693 - Setimo BEC, Rio Branco/AC) e videoconferência pela plataforma 
Microsoft Teams 
Início: 08/09/2022 às 09:00 Término: 09/09/2022 às 18:00 

 
Justificativa da Viagem: 

 
Presidente: Representar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais na qualidade de Coordenadora do Fórum 
de Presidentes dos CAU/Ufs. 

Descrição das atividades realizadas no evento: 
 
A 20ª Reunião do Fórum de Presidentes dos CAU/UFs iniciou no dia 08 de setembro de 2022, em Rio Branco/AC. A pauta 
apresentou os seguintes aspectos: 
 

1. Comunicados; 
2. Aprovação da Súmula da 19ª Reunião do Fórum de Presidentes; 
3. Normatização Diárias; 
4. Licenciamento; 
5. Revisão da Resolução 116 sobre a criação dos escritórios descentralizados e sua equipe mínima; 
6. Portaria 398 / Arquivo Nacional; 
7. Financiamento de atividades do CAU/UF; 
8. Desdobramentos do enfrentamento ao EAD;  
9. Formalização do Fórum de Presidentes junto ao CAU/BR; 
10. Ache um Arquiteto; 
11. Projeto Amazônia; 
12. Resolução 193. 

 
Segue súmula anexa. 

Avaliação do evento: 
Reunião produtiva com diversas discussões e encaminhamentos ao CAU/BR. 

 

Declaro que as informações são verdadeiras / Aprovação Orientadora de Despesas 
 
Data: 18/10/2022 
 
 
                                                                                                  Maria Edwiges Sobreira Leal 

                                                                                                          Presidente CAU/MG 



 
 

 

 

I. Verificação de quórum e justificativa de ausências 

 
Após verificação de quórum, foi dado início a 20ª Reunião do Fórum de 
Presidentes de CAU/UF pela Coordenadora Maria Edwiges Sobreira Leal, 
presidente do CAU/MG, que cumprimentou a todos.  

 

01 Comunicados 

Fonte Fórum dos Presidentes 

Condução Coordenação do Fórum 

 
 

Desenvolvimento 

A coordenadora do fórum de presidentes, Maria Edwiges Leal concedeu a 
palavra à Vice-presidente do CAU/BR Daniela Sarmento. Após debate, decidiu-
se pelos seguintes encaminhamentos ao CAU/BR: 

 Ofício: Propor pauta à CRI para a elaboração de estratégias 
institucionais e fechamento dos trabalhos sobre a Carta aos Candidatos 
junto ao Fórum de Presidentes; 

 Ofício: Propor à Assessoria Parlamentar o acompanhamento das 
agendas parlamentares junto aos Estados e a construção conjunta de 
uma cultura de acompanhamento dos assuntos parlamentares pelo 
Fórum. 

20ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
 FÓRUM DE PRESIDENTES - 2022 

DATA 08 e 09 de setembro de 2022 HORÁRIO 9h às 18h 

LOCAL Formato Híbrido - Sebrae (Av. Ceará, 3693 - Setimo BEC, Rio Branco/AC) 
e videoconferência pela plataforma Microsoft Teams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPANTES 

Dandara Cristtini Brito Lima Presidente CAU/AC 

Fernando Cavalcanti Presidente CAU/AL 

Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira Presidente CAU/BA 

Lucas Ribeiro Razzoline Presidente CAU/CE 

Mônica Andrea Blanco Presidente CAU/DF 

Fernando Camargo Chapadeiro Presidente CAU/GO 

João Augusto Albuquerque Soares Presidente CAU/MS 

Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente CAU/MG 

José Akel Fares Filho Presidente CAU/PA 

Paula Ismael Presidente em exercício CAU/PB 

Pablo Cesar Benetti Presidente CAU/RJ 

José Jefferson de Souza Presidente CAU/RN 

Tiago Holzmann da Silva Presidente CAU/RS 

Carla Tames Alvarez Vice-Presidente CAU/RO 

Catherine Otondo Presidente CAU/SP 

Heloísa Diniz de Resende Presidente CAU/SE 

Silenio Martins Camargo Presidente CAU/TO 

 Daniela Sarmento Vice-presidente CAU/BR 

CONVIDADOS Luciana Rubino Assessora Parlamentar 

 Ana Cristina Barreiros Conselheira Federal CAU/BR 

 Ednezer Flores CAU/BR Conselheiro Federal CAU/BR 

 Moisés Souza Vice-presidente do CAU/AC 

ASSESSORIA Ariel Lazzarin Gerente Geral do CAU/MG 



 
 

 

 Incluir na pauta da 21ª Reunião do Fórum de Presidentes em Salvador a 
participação da Assessora Parlamentar para uma apresentação sobre 
conceitos relacionados às relações institucionais. 

Por Fim, comunicou sobre o Fundo de Apoio e sobre à Consulta Pública e a tabela 
de honorários. 
A Coordenadora do Fórum de Presidentes, Maria Edwiges Leal, informou sobre 
os encaminhamentos da 19ª Reunião do Fórum de Presidentes: 

 
i. Ofício Fórum 028-2022 - Convite Coordenações CPP e CPUA CAU-BR;  
ii. Ofício Fórum 029-2022 - CAUBR - Situação dos profissionais em relação 
ao ISS;  

iii. Ofício Fórum 030-2022 - CAUBR - Licenciamento Urbanístico;  

iv. Ofício Fórum 031-2022 - CAUBR - 20ª Reunião do Fórum de Presidentes 
- Alteração calendário;  

v. Ofício Fórum 032-2022 - CAUBR - Negociação nacional Banco do Brasil.  
 
Em seguida falou sobre o ofício Circular nº 047, recebido do CAU/BR, com  o 
convite para a reunião preparatória para as Eleições 2023. Lembrou aos 
presentes sobre o formulário a ser respondido sobre o Fundo de Apoio. 

  

 
 
Desenvolvimento 

Noutro momento,  foi apresentado pela Presidente do CAU/SE, Heloísa Diniz, 
algumas considerações sobre o Regimento Eleitoral no que diz respeito a cotas 
e sobre o apoio de Pessoa Jurídica às eleições do CAU.    
Assim, a votação posterior ao debate realizado resultou em 13 votos favoráveis 
(CAU/BA, CAU/RN, CAU/PA, CAU/RO, CAU/AC, CAU/MG, CAU/AP, CAU/SE, 
CAU/SP, CAU/RJ, CAU/AL, CAU/GO, CAU/RS) e 1 contrário (CAU/TO) e 01 
abstenção (CAU/MS).  
 

Encaminhamento Ofício: Ao CAU/BR sobre a revisão do Regimento Eleitoral do CAU:   

1) posição favorável desse Fórum ao sistema de cotas, aprovado pelo 

Plenário do CAU/BR; 

2)  posição contrária ao artigo 24 do referido documento aprovado, o qual 

prevê a possibilidade de apoio de Pessoa Jurídica com fins lucrativos à 

campanha das chapas inscritas nas eleições do CAU, o qual subverte a 

intenção original de democratização do Conselho expressa na aprovação 

das cotas.  

Como contribuição à implementação do sistema de cotas, em substituição ao 

Parágrafo Primeiro, aprovado, sugere-se que: 

a. Os Critérios I, III e IV serão autodeclaratórios, mediante documento 

de autodeclaração assinado pelo candidato e disponibilizado no 

edital de convocação das chapas; 

b. O Critério II será verificado conforme a portaria GM-MD n° 4.512, de 

4 de novembro de 2021, tendo uma comissão de heteroidentificação 

única gerenciada pela CEN-CAU-BR; 

Os Critérios V e VI deverão ser comprovados via diploma, comprovante de 
residência e/ou RRT/RRTs emitidos no interior e/ou contrato de trabalho 

 

02 Aprovação da Súmula da 19ª Reunião do Fórum de Presidentes. 

Fonte Fórum de Presidentes 

Condução Coordenação Fórum  

Desenvolvimento 
A coordenadora do fórum de presidentes, Maria Edwiges Leal, apresentou 
a Súmula da 19ª reunião do Fórum de Presidentes sem maiores discussões, a 
mesma foi aprovada pelos presentes. 

Encaminhamento    Aprovar a Súmula da 19ª reunião do Fórum de Presidentes. 



 
 

 

 

03 Normatização Diárias 

Fonte    Presidente do CAU/SP Catherine Otondo. 

Condução    Presidente do CAU/SP Catherine Otondo. 

  Desenvolvimento 
A Presidente do CAU/SP Catherine Otondo comentou sobre o impacto da 
deliberação nº 037/2022 da COA-CAU/BR que trata sobre as diárias e 
deslocamentos. Apresentou e explicou os 5 pontos que o CAU/SP enviou à 
COA-CAU/BR, tratando de tópicos como deslocamentos (flexibilizar a 
operação), auxílio representação (rever definição e valores), JETON (melhorar a 
definição e a alternativa de adoção de cada UF), número de representações por 
pessoa a serviço e retirar o artigo 40 que impede qualquer definição além das 
contidas na Resolução. Exemplificou sobre os deslocamentos dos conselheiros 
de São Paulo. O Presidente do CAU/RJ Pablo Benetti comentou que acha 
importante transformar a apresentação da presidente Catherine em um  projeto 
de resolução para que a discussão avance.   

  Encaminhamento 
Compatibilizar proposta do CAU/SP com a proposta da COA/BR para discussão 
na próxima reunião. Pautar na próxima reunião. 

 

04 Licenciamento. 

Fonte Presidente do CAU/RN José Jefferson de Sousa. 

Condução 
Presidente do CAU/RN José Jefferson de Sousa. 

Desenvolvimento 
        O Presidente do CAU/RN José Jefferson de Sousa comentou sobre o 

processo para conseguir o alvará antes e durante a pandemia. Falou sobre o 
processo de gerar o RRT e os demais documentos e o prazo que demanda esse 
processo. Falou também sobre as diferenças de estado para estado. Explicou 
que como esse assunto está sendo discutido tanto na Plenária do CAU/BR 
quanto na reunião do CEAU em Pernambuco, é importante que o Fórum também 
discuta o tema. O presidente do CAU/AP Welton Barreiros compartilhou as 
dificuldades e burocracia em conseguir um alvará declaratório. Comentou sobre 
a importância de o Conselho representar os arquitetos nesse tema. 

 

Encaminhamento 
Aguardar informe do CAU/BR sobre o tema para análise e contribuição. 

 

05 Revisão da Resolução 116 sobre a criação dos escritórios 
descentralizados e sua equipe mínima. 

Fonte  Presidente do CAU/CRE Lucas Rozzoline 

Condução 
Presidente do CAU/CRE Lucas Rozzoline 

Desenvolvimento 
   RETIRADO DE PAUTA – Presidente Lucas ausente. 

  Encaminhamento 
   Pautar na próxima reunião. 

 

06 Portaria 398 / Arquivo Nacional. 

Fonte Presidente do CAU/BA Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira. 

Condução 
Presidente do CAU/BA Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira. 

Desenvolvimento 
O Presidente do CAU/BA, Neilton Dórea falou sobre a portaria 398 que obriga 
os Conselhos de Fiscalização Profissional a apresentarem ao Arquivo Nacional 
relatório sobre a aplicação da tabela de temporalidade nos documentos relativos 
às atividades-fim. Pontuou sobre a dificuldade de cumprimento do prazo 
estipulado, pois essa atividade demanda recursos e colaboradores capacitados, 
o que nem todos os CAU/UFs têm disponibilidade, incluindo o CAU/BA. O 



 
 

 

Gerente Geral do CAU/MG, Ariel Lazzarin fez um breve relato sobre a 
atividade que consiste em apresentar os procedimentos para aplicação nos 
documentos e arquivamento, após análise pelo Arquivo Nacional, este decidirá 
se está de acordo com o procedimento adotado pelo Conselho. Pontuou que 
ano passado houve uma prorrogação do prazo de entrega.  Comentou sobre o 
avanço do CAU/GO nesse procedimento e compartilhou que o CAU/MG está em 
processo de contratação de empresa para realizar esta atividade com maior 
brevidade, por conta do volume de processos. Relatou, também, que no evento 
realizado em agosto pelo CAU/BR para esclarecer alguns pontos, os estados 
apresentarm proposta para solicitar uma nova prorrogação do prazo, pois a data 
atual vence em novembro. O CAU/BR centralizará o recebimento dos trabalhos  
para encaminhamento ao Arquivo Nacional.  

Encaminhamento 
 Agendar reunião entre os CAU/UF para síntese dos trabalhos. 

 Ofício: ao CAU/BR com as experiências do CAU/SP e CAU/GO o que 
poderá ser utlizada por todos CAU/UF. 

 

07 Financiamento de atividades do CAU/UF. 

Fonte Presidente do CAU/PA José Akel Fares Filho. 

Condução 
Presidente do CAU/PA José Akel Fares Filho. 

  Desenvolvimento 
   O Presidente do CAU/PA, José Akel, comentou brevemente sobre a proposta 

da inclusão de mais um fiscal nos CAU/UFs básicos e propôs que o Conselho 
crie uma alternativa de financiar projetos de fiscalização para que possa atender 
áreas especificas que tenham demanda. Expôs que fez um levantamento e que 
o CAU tem em caixa hoje, com superávit, aproximadamente de R$157 milhões 
e que é necessário existir uma destinação social para esse recurso. Continuou, 
dizendo que, apenas em 2021, o superávit foi de cerca de R$37 milhões e 
sugeriu que se estabeleça um percentual justo de repasse para criação de um 
fundo que financiaria esses projetos quando necessário. O presidente do 
CAU/RJ, Pablo Benetti, fez comentários pontuais sobre a burocracia de alterar 
a destinação do superávit dos Conselhos e compartilhou sua experiência sobre 
o tema. Após ampla discussão, os presidentes fizeram suas considerações e 
ficou decidido que esse tema voltará a ser discutido na próxima reunião. 

Encaminhamento 
Estudar Resolução 175 CAU/SP, que se espelha em resolução do CAU/BR; 
Pautar para próximo Fórum (outubro) a apresentação pelo CAU/PA de uma 
proposta conjunta com CAU/SP e enviar documentação para estudo. 

 

08 Desdobramentos do enfrentamento ao EAD. 

Fonte Presidente do CAU/RS Tiago Holzmann da Silva 

Condução 
Presidentes do CAU/RS Tiago Holzmann da Silva 

Desenvolvimento 
RETIRADO DE PAUTA – Presidente Tiago ausente. 

Encaminhamento 
   Pautar na próxima reunião. 

 

09 Formalização do Fórum de Presidentes junto ao CAU/BR. 

Fonte Presidente do CAU/RS Tiago Holzmann da Silva 

Condução 
Presidentes do CAU/RS Tiago Holzmann da Silva 

Desenvolvimento 
   RETIRADO DE PAUTA – Presidente Tiago ausente. 

Encaminhamento 
 Pautar na próxima reunião. 

 
  



 
 

 

10  Ache um Arquiteto. 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes. 

  Desenvolvimento 
A coordenadora do Fórum, Maria Edwigues Leal, fez uma breve 
apresentação do projeto e comentou sobre o edital de ATHIS do CAU/MG, o 
qual fomentou um trabalho realizado pela Universidade Federal de Uberlândia, 
em que fora estudado a pós-ocupação de programas sociais como o Minha Casa 
Minha Vida e os problemas enfrentados, como a falta de profissional habilitado. 
Na plataforma proposta, conectam o projeto ao recurso do CAU/BR “Ache Um 
Arquiteto”, que conecta as pessoas que precisam do serviço e os profissionais 
e/ou as empresas capacitadas para a relização desse. Falou sobre a 
necessidade de uma reformulação e da implantação de filtros que possibilitem o 
acesso aos profissionais a partir de categorias. O Gerente Geral do CAU/MG, 
Ariel Lazzarin, apresentou como o site funciona na prática e a possibilidade do 
CAU contruibuir com informações e dados para melhorar o funcionamento do 
projeto. O Presidente do CAU/GO, Fernando Camargo Chapadeiro, 
comentou que acredita na necessidade da criação de uma espécie de catálogo, 
pois assim como os médicos são procurados pela especialidade, uma plataforma 
em que os arquitetos e urbanistas possam ser listados e separados pelas suas 
habilidades. Comentou, também, que seria necessário analisar se o 
investimento no “Ache Um Arquiteto” ficaria mais viável e mais barato que a 
criação de uma plataforma completamente nova (e de um aplicativo para celular) 
com essa função. Em seguida, os presidentes contribuiram com o tema e fizeram 
seus questionamentos. 

  Encaminhamento 
Ofício CAU/BR propondo a retomada dos trabalhos de aprimoramento do 
Ache um Arquiteto ou da criação de uma nova versão que atenda a 
diversidade de atuação do profissional. Utilizar caso da UFU como 
subsídio ao ofício. 

 

11  Projeto Amazônia 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes. 

  Desenvolvimento 
A Conselheira Federal CAU/BR, Ana Cristina Barreiros, comentou sobre o 
pedido da presidente Nádia em discutir mais sobre a Amazônia com os 
presidentes, principalmente com os CAU/UFs que compõem a área “Amazônia 
Legal”. Fez uma apresentação com dados e informações sobre o projeto e 
comentou que o mesmo ainda está em fase inicial e conta com as contribuições 
dos presidentes para desenvolvimento do projeto da melhor forma. Após ampla 
discussão entre os presidentes, foi deliberado que a pauta voltará a ser tema na 
próxima reunião para que haja tempo hábil para análise da proposta. 

  Encaminhamento 
Pautar o tema para reunião de outubro. 

 

12  Resolução 193 

Fonte Presidente do CAU/RJ Pablo Benetti 

Condução 
Presidente do CAU/RJ Pablo Benetti 

  Desenvolvimento 
O Presidente do CAU/RJ, Pablo Benetti, comentou sobre a deliberação 
001/2022 da CTDE-CAU/RJ, sobre medidas de Equidade para a discussão da 
Resolução 193, sendo elas; a proposição do desconto percentual de no máximo 
90% na anuidade, atendendo aos conselheiros com dificuldade econômica para 
exercer sua função, especificando que todos os conselheiros poderão pleitear o 
desconto por requerimento. O Presidente do CAU/GO, Fernando Camargo 
Chapadeiro, comentou que acredita que a lei não possibilita ao CAU ofertar 



 
 

 

desconto apenas aos conselheiros. Assim, para que esse projeto tenha efeito, 
seria necessário estabelecer critérios para tal requerimento. Então, 
posteriormente, disponibilizar essa possibilidade para todos os arquitetos, de 
modo que os conselheiros também seriam beneficiados. Os presidentes, em 
seguida, fizeram suas contribuições ao tema.  

  Encaminhamento 
Não houve. 

 
 

Esta Súmula foi aprovada na 21ª Reunião do Fórum de Presidentes, realizada em Salvador, no dia 13 de outubro 
de 2022. 

 

          Maria Edwiges Sobreira Leal – CAU/MG 
                                                                      Coordenadora Geral 
 

Welton Barreiros – CAU/AP 
Coordenador   

                             Lucas Rozzoline – CAU/CE 
                            Coordenador  
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