
 

 

 

 

 
 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2023 DATA: 08 e 10/02/2023 

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: Seminário Projeto Amazônia 2040 

Local: Salão de eventos Solimões do Palácio Rio Negro - Av. Sete de Setembro, 1546, Centro, Manaus/AM. 

Início: 08/02/2023 às 09:00 Término: 10/02/2023 às 18:00 

 

Evento: 25ª Reunião do Fórum de Presidentes 

Local: Casarão da Inovação Cassina – Rua Bernardo Ramos e R. Gov. Vitório, Centro. Manaus/AM  

Início: 09/02/2023 às 09:00 Término: 09/02/2023 às 19:00 

 

n: Reunião Plenária Ampliada do CAU/BR 

Início: 10/02/2023 às 09:00 Término: 10/02/2023 às 18:00 

Justificativa da Viagem: 

 

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: 

 

Seminário Projeto Amazônia 2040 

 

O evento, é uma iniciativa do CAU/BR, por meio da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA-CAU/BR) e 

da Comissão Especial de Relações Institucionais (CRI-CAU/BR), juntamente com o CAU/AM e os demais CAU/UFs da 

Amazônia Legal. O foco desse seminário foi formar um entendimento sobre os problemas mais recorrentes nos campos da 

ocupação do território, habitação e questões ambientais na Amazônia Legal, verificando possíveis ações práticas que sejam 

benéficas para a região e possam arrecadar fundos que forneçam assessoria técnica, regularização fundiária e formação 

necessária no âmbito da arquitetura e urbanismo. Ademais, o evento se caracterizou como uma atividade preparatória para 

o Congresso Mundial de Arquitetos da União Internacional de Arquitetos – UIA 2023.  

 

25ª Reunião do Fórum de Presidentes 

 

A reunião ocorreu nos dias 09 e 10 de fevereiro, em Manaus/AM. A pauta apresentou os seguintes aspectos: 

1. Comunicados; 

2. Aprovação da Súmula da 24ª Reunião do Fórum de Presidentes – Gestão 2021-2023; 

3. Formação em Teams (Levar notebook); 

4. EAD; 

5. Editais de Convênios; 

6. Contratação de Parecer Jurídico Independente; 

7. Fiscalização- inovação; 

8. Moradia e Meio ambiente na Amazônia: Avaliação e proposição após Seminário Projeto Amazônia 2040; 

9. Boas Práticas – CAU/UF Amazônia Legal + Seminário CPUA/BR; 

10. Planejamento do Fórum de Presidentes integrado ao Planejamento do CAU/BR; 

11. Aprovação da Minuta do Termo de Cooperação Guarda-chuva. 

12.  



 

súmula anexa. 

Avaliação do evento: 

Reuniões produtivas com diversas discussões e encaminhamentos. Acompanhamento da Visita Técnica que tem como 

objetivo conhecer  
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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE PRESIDENTES, REALIZADA NO DIA 9 DE FEVEREIRO DE 

2023. 

 

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, no horários de Manaus/AM, 

de forma híbrida, no Casarão da Inovação Cassina, na rua Bernardo Ramos, Centro, Manaus/AM e, ainda, pelo 

Microsoft TEAMS, reuniu-se o FÓRUM DE PRESIDENTES DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO, em sua Sessão Ordinária nº 25/2023, sob a coordenação da presidente do 

CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, com a presença dos presidentes e/ou de seus representantes: André Nör, 

Antônio Lopes Balau Filho, Catherine Otondo, Dandara Cristtiny Brito Lima, Fernando Camargo Chapadeiro, Fernando 

Cavalcanti, Heliomar Venancio, Heloísa Diniz de Resende, Hermes da Fonseca Neto, Jean Faria dos Santos, João 

Augusto Albuquerque Soares, José Akel Fares Filho, José Jefferson de Souza, Lucas Rozzoline, Marcus Pedro Oneto 

Fiorito, Mônica Andrea Blanco, Neila Janes Viana Vieira, Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira, Pablo Benetti, Patrícia 

Sarquis Herden, Rafael Amaral Tenório Albuquerque, Silenio Martins Camargo, Thais Marzurkiewicz ,Tiago Holzmann 

da Silva, Wellington Carvalho Camarço e Welton Barreiros Alvino; e com o acompanhamento dos presidentes em 

formato virtual Milton Carlos Zanelatto e Pablo Benetti I. ABERTURA: A coordenadora do Fórum de Presidentes, 

MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, após verificação do quórum, concedeu a palavra ao presidente do CAU/AM, 

JEAN FARIA, que agradeceu seus funcionários e, também, aos presidentes dos CAU/UF presentes, desejando que 

a condução dos trabalhos fosse tranquila e profícua. Em seguida, a coordenadora do Fórum de Presidentes, concedeu 

a palavra à presidente do CAU/BR, NÁDIA SOMECH, que apresentou as ações do CAU/BR em Manaus. Ato contínuo, 

fez saber que a constituição do Fórum de Presidentes foi um avanço para um melhor diálogo entre o CAU/BR e os 

CAU/UF. Falou, ainda, sobre questões relacionadas ao evento UIA-2023, ao legado que será deixado ao término 

dessa gestão do CAU, ao contrato com a Grafisoft e sobre o novo edital, ao Projeto Amazônia 2040, à Marcha dos 

Prefeitos, ao EAD, entre outros. Em seguida, a coordenadora do Fórum de Presidentes agradeceu a presença de 

todos e deu início à reunião. 1. LEITURA E APROVAÇÃO DA PAUTA DA 25ª REUNIÃO DO FÓRUM DE 

PRESIDENTE: O presidente do CAU/PI, WELLINGTON CARVALHO CAMARÇO, propôs a inversão de pauta, a fim 

de que o item 2, referente à aprovação da Ata da 24ª Reunião do Fórum de Presidentes – Gestão 2021-2023, fosse o 

primeiro item a ser discutido. Em seguida, a coordenadora do Fórum de Presidentes perguntou aos presentes se havia 

mais alguma solicitação referente à pauta da reunião, a fim de que essa fosse aprovada e, não havendo manifestações 

contrárias, deu prosseguimento à reunião. 2. COMUNICADOS: A coordenadora do Fórum de Presidentes do CAU, 

MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, apresentou os comunicados conforme o seguinte: INSERIR ITENS DA PAUTA. 

-  VER SE ESTE É O LUCAL ADEQUADO PARA OS COMUNICADOS OU SE APÓS A DISCUSSÃO SOBRE A ATA.  

 

3. APROVAÇÃO DA ATA DA 24ª REUNIÃO DO FÓRUM DE PRESIDENTES; FONTE: FÓRUM DE PRESIDENTES; 

CONDUÇÃO: COORDENAÇÃO FÓRUM: O presidente do CAUTO, SILENIO MARTINS CAMARGO, questionou o 

prazo para envio da pauta da 25ª Reunião do Fórum de Presidentes e, também, solicitou a leitura da ata da 24ª 

Reunião do Fórum de Presidentes, uma vez que essa havia sido enviada com três dias da ocorrência da reunião de 

Manaus, para que fossem inseridas algumas falas de muita importância, inclusive, pela forma como foram proferidas 

na reunião anterior do Fórum, em João Pessoa. A coordenadora do Fórum de Presidentes do CAU, MARIA EDWIGES 

SOBREIRA LEAL, em resposta ao questionamento relativo ao envio da pauta, informou que essa havia sido enviada 

com mais de dez dias de antecedência e que, por solicitação do CAU/BR, foram inseridos itens nessa e, por este 

motivo, a pauta foi reenviada com tais acréscimos.  Sobre a questão da ata, disse que houve consenso do Fórum, em 

2021, no sentido de que o documento de registro das reuniões seria a súmula. Explicou, contudo, que, pelo fato da 

reunião de João Pessoa ter sido a de eleição da coordenação do Fórum, houve um cuidado maior na elaboração do 

documento e, dessa forma, foi apresentado em formato de ata, de forma mais detalhada. Fez saber, ainda, que as 

atas não são degravações das reuniões, mas sim, um relato objetivo daquilo que foi discutido e dos encaminhamentos 

realizados, ponderando que, se houver consenso do Fórum, poderiam verificar a possibilidade da contratação de 

empresa para prestar o serviço de degravação. O presidente do CAU/PR, MILTON CARLOS ZANELATTO, explicou 



 
 

 

que ainda estavam no momento de aprovação da pauta e que não era o momento para debates. A coordenadora do 

Fórum explicou que a pauta já havia sido aprovada anteriormente, com a inversão sugerida pelo presidente do CAU/PI. 

A presidente do CAU/SC, PATRÍCIA SARQUIS HERDEN, disse ser importante não fazer alusão ao passado, de forma 

que, após a homologação do Fórum, o termo utilizado no Regimento para o documento de registro das reuniões do 

Fórum de Presidentes é a ata. Disse que não há necessidade de degravação para a elaboração da ata, mas sim que 

nela conste aquilo que foi falado de forma relevante para a compreensão das discussões da reunião anterior. O 

presidente do CAU/PI, WELLINGTON CARVALHO CAMARÇO, explicou que algumas falas de extrema importância 

foram suprimidas da ata da 24ª Reunião do Fórum e que a leitura dessa permitiria que fossem inseridos os acréscimos 

necessários à compreensão do texto. O presidente do CAU/RS, TIAGO HOLZMANN DA SILVA, explicou que julga 

importante a retomada da normalidade dos trabalhos, de modo que, a partir dessa nova coordenação, o Fórum seja 

um espaço mais cordial e colaborativo do que foi no passado. Ponderou que os presidentes que tenham sugestões de 

acréscimos e/ou correções ao texto da ata, o façam por escrito e que os apresentem no final da reunião. Disse que, 

assim como o presidente do CAU/PR, julgou que ainda estavam no momento de aprovação da pauta, pois queria ter 

se posicionado a favor da manutenção da mesma, uma vez que o documento foi enviado com mais de dez dias de 

antecedência, sem que houvesse manifestações de alteração do mesmo. Dessa forma, sugeriu que se mantivesse a 

pauta original. Explicou, ainda, que o presidente do CAU/MT e alguns outros entraram na justiça, com pedido de liminar 

contra a eleição da coordenação do Fórum, mas que o juiz indeferiu tal pedido, com os mesmos argumentos dos 

pareceres jurídicos do CAU/MG e do CAU/BR. Dessa forma, disse que a inversão de pauta não deveria ser efetivada, 

explicando que os presidentes que sentirem necessidade de corrigir ou acrescer itens ao texto apresentado na ata 24ª 

Reunião do Fórum de Presidentes, o fizessem ao final da reunião. O presidente do CAU/PA, JOSÉ AKEL FARES 

FILHO, explicou que não há um Regimento Interno do Fórum de Presidentes e que seria importante a elaboração 

desse. Disse, contudo, em referência à predileção pregressa do Fórum pelo documento súmula, que as decisões 

estabelecidas deveriam ser mantidas. Falou que não era o momento pra se analisar a ata, tendo em vista os outros 

importantes pontos de pauta a serem discutidos. Sugeriu que a inversão de pauta deveria ser no sentido contrário ao 

apresentado anteriormente, de forma que essa fosse o último item de pauta. A coordenadora adjunta do Fórum de 

Presidentes, HELOÍSA DINIZ DE RESENDE, explicou que uma equipe do CAU/BR foi mobilizada para o treinamento 

sobre o Microsoft TEAMS, mas que só poderiam ficar até as onze horas, no horário de Brasília, uma vez que têm 

outras atividades programadas após esse horário. Dessa forma, sugeriu que as questões relativas à ata sejam 

discutidas ao final da reunião para possibilitar o treinamento. O presidente do CAU/PR, MILTON CARLOS 

ZANELATTO, salientou que a 25ª Reunião do Fórum de Presidentes se daria em um dia, em razão da ocorrência da 

Reunião Plenária Ampliada do CAU/BR e, por esse motivo, tendo em vista a relevância dos outros assuntos pautados, 

sugeriu que se retirasse a aprovação da ata da pauta da reunião, explicando que não há a obrigatoriedade de se 

aprovar a ata na reunião subsequente e, ainda, que os acréscimos deverão ser comparados com o vídeo da reunião. 

Dessa forma, sugeriu que as eventuais correções e acréscimos ao texto da ata fossem encaminhados à equipe da 

coordenação e que a apreciação da ata da 24ª Reunião do Fórum se desse na reunião de Natal, no Rio Grande do 

Norte. O presidente do CAU/AL, FERNANDO CAVALCANTI, disse que a ata deveria ser aprovada na presente 

reunião, apresentando o artigo 219-L, que dispõe que “as decisões do FPRES-CAU serão tomadas por maioria 

simples, com registro em ata e em propostas encaminhadas à Presidência do CAU/BR.”, o parágrafo primeiro do 

mesmo artigo, que dispõe que “as propostas de minorias do colegiado também deverão ser registradas em ata.” e o 

parágrafo segundo do mesmo artigo, que dispõe que “a ata será aprovada na reunião subsequente, assinada pelos 

membros presentes à reunião e publicada nos sítios eletrônicos do CAU/BR e das demais autarquias do CAU.” Dessa 

forma, disse que não existe a possibilidade de retira-la de pauta. Em seguida, ponderou que não se deveria passar a 

aprovação da ata para o final da reunião, uma vez que a ata parece ser conflituosa. Dessa forma, sugeriu que a ata 

fosse discutida como primeiro item de pauta, uma vez que houve a homologação do Fórum e que os ritos devem ser 

seguidos. O presidente do CAU/PI, WELLINGTON CARVALHO CAMARÇO, solicitou que a coordenação cumpra com 

o que já foi determinado no momento da discussão e aprovação da pauta da reunião, passando o item referente à 

aprovação da pauta para o primeiro a ser discutido na reunião. Disse que a intenção é inserir pontos específicos na 

ata, que representem a realidade dos fatos ocorridos. Falou que já se passou bastante tempo e que não há porque 

impedir que a ata passe por uma revisão, uma vez que tem inclusões a fazer e que gostaria de externar aquilo que 



 
 

 

representa a fidelidade do que ocorreu na reunião de João Pessoa. O presidente do CAU/PR, MILTON CARLOS 

ZANELATTO, pediu vista à ata da 24ª Reunião do Fórum de Presidentes. O presidente do CAU/RS, TIAGO 

HOLZMANN DA SILVA, explicou que com o pedido de vista, o assunto deve ser retirado da pauta da reunião, 

explicando que qualquer tema em discussão é passível de ser retirado de pauta. O presidente do CAU/PR, MILTON 

CARLOS ZANELATTO, disse que o assunto retirado de pauta é devolvido no mesmo dia apenas quando há um 

regime de urgência para a decisão do assunto, explicando que não é o caso. Dessa forma, disse que apresentará seu 

relato na próxima reunião do Fórum, para ter tempo hábil de analisar o vídeo da reunião de João Pessoa. A presidente 

do CAU/SC, PATRÍCIA SARQUIS HERDEN, disse que, para além da ata, o que está sendo levado em consideração 

são as questões que suscitaram a judicialização, ressaltando que, apesar do indeferimento do pedido de liminar, o 

processo segue na justiça. Disse ser importante que os membros do Fórum cheguem num consenso e que há um 

grande desconforto de metade dos membros em prosseguir com a reunião sem que haja a discussão de um dos 

pontos constantes da mencionada ata. Falou sobre a metodologia aplicada quando da eleição da coordenação para o 

ano de 2023, informando que foram disponibilizadas, por e-mail, apenas quatro linhas de texto de como seria realizada 

a eleição e que no dia da eleição foram apresentadas quatro páginas em tela. Dessa forma, explicou que o rito 

apresentado na eleição da coordenação do Fórum para 2023 não seguiu o Regimento do CAU/BR no que tange a 

eleição da presidência, conforme falado antes da eleição e, ainda, que o rito não constou da ata da reunião. Assim, 

disse que esse é um ponto sensível e que deveria ser corrigido. A coordenadora do Fórum de Presidentes do CAU, 

MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, esclareceu que não foram quatro páginas, mas sim uma página contendo a 

metodologia e algumas explicações dessa. Disse que foi enviada a metodologia, de forma suscinta, e, na véspera da 

eleição, inseriu explicações sobre esse rito para melhor entendimento dos presidentes. O presidente do CAU/MT, 

ANDRÉ NÖR, pontou, em primeiro lugar, que a inversão de pauta havia sido aprovada pelos presentes. Em seguida, 

disse que a ata não é um processo e que o pedido de vista seria improcedente. Disse que existe um imbróglio jurídico, 

em que há pareceres jurídicos que contestam a eleição da coordenação do Fórum para o ano de 2023 e outros que a 

legalizam. Falou que fez uma análise da eleição e solicitou uma resposta ao CAU/BR sobre a questão, explicando que 

não obteve resposta daquele Conselho. Dessa forma, explicou que judicializou a questão, com pedido de liminar, que 

foi indeferido, mas que o processo foi aberto e encaminhado ao CAU/BR para manifestações. Explicou, portanto, que 

o assunto da ata será inserido no processo, pois é ela, além da gravação da reunião, que dará as informações do que, 

de fato, aconteceu. Disse que o parecer do Dr. Carlos Medeiros foi anexado à minuta da ata, e que tal minuta, 

legalmente, não tem nenhuma consistência. Dessa forma, disse que, com a regulamentação do Fórum de Presidentes, 

os procedimentos devem seguir o Regimento e, portanto, a ata deve ser aprovada na reunião subsequente. Disse que 

a intenção da revisão da ata seria para que fossem inseridos itens pontuais, porém relevantes que esclareceriam os 

fatos ocorridos. Reforçou a necessidade de aprovação do documento na presente reunião.  A coordenadora do Fórum 

de Presidentes do CAU, MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, ponderou que não se deveria minimizar a ata enviada, 

pois a mesma foi produzida como tal e não como uma súmula. Além disso, esclareceu questões do Regimento sobre 

o pedido de vista, informando que é prerrogativa dos membros do Fórum pedir e obter vista de matéria submetida à 

apreciação, ou seja, de qualquer matéria constante da ordem do dia. O presidente do CAU/BA, NEILTON DÓREA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, fez saber que o direito evolui e que atualmente, com os avanços tecnológicos, as 

súmulas são bastante aceitas e, em caso de alguma dúvida sobre o texto apresentado, recorre-se à gravação para o 

esclarecimento dessa. A presidente do CAU/SP, CATHERINE OTONDO, pediu paciência aos membros do Fórum, 

sugerindo, em função do treinamento a ser realizado e a mobilização de pessoal para realiza-lo, que aqueles que 

tenham pontos a acrescentar à ata,  os façam e os apresentem no primeiro item após o retorno do almoço. O presidente 

do CAU/AL, FERNANDO CAVALCANTI, concordou com a presidente do CAU/SP, no sentido de se realizar o 

treinamento do Microsoft TEAMS, solicitando que o presidente do CAU/PR entregasse seu parecer do pedido de vista 

ainda na presente reunião, para que pudessem votar o item de pauta referente à ata. Disse que não se sente 

confortável a deliberar nenhuma matéria sem, primeiramente, deliberar sobre a ata da reunião anterior. A 

coordenadora do Fórum de Presidentes do CAU, MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, informou que o pessoal 

responsável pelo treinamento do Microsoft TEAMS teve que cancelar o treinamento em função do horário avançado e 

de seus outros compromissos no CAU/BR. O presidente do CAU/PI, WELLINGTON CARVALHO CAMARÇO, disse 

que o tempo gasto na discussão sobre a ata teria sido suficiente para o esgotamento do assunto. Disse que, de sua 



 
 

 

parte, gostaria que fossem inseridas as agressões que sofreu no final do Fórum de João Pessoa. Questionou os 

presidentes que se encontram na reunião de modo virtual, mas que mandaram seus representantes, sobre quem, de 

fato, teria direito a voz e voto, ponderando que, em seu julgamento, o presidente tem sempre prioridade. Disse que 

alguns presidentes estão sendo induzidos ao erro e que não há segurança ou vontade para seguir com deliberações 

antes de passar pelo item referente à ata.  A coordenadora adjunta do Fórum de Presidentes, HELOÍSA DINIZ DE 

RESENDE, pediu aos presentes que refletissem sobre a questão de um CAU único, sobre quais seriam os objetivos 

de cada um dentro do Fórum de Presidentes, entendendo que o Fórum é um local de troca de experiências com o 

intuito de se conseguir trabalhar de forma uníssona nos CAU/UF. Disse que já despenderam muito tempo com as 

discussões sobre a ata e que seria muito mais proveitoso tratar das questões inseridas no planejamento anual do 

Fórum, onde todos puderam colocar as questões que desejam que sejam discutidas. Disse que, em função desse 

planejamento anual, toda a coordenação do Fórum se reuniu com o CAU/BR, a fim de construir os caminhos para 

avançarem com as pautas desse ano. Por este motivo, pediu que o foco fosse direcionado às questões constantes do 

planejamento estabelecido na última reunião. O presidente do CAU/PR, MILTON CARLOS ZANELATTO, reforçou 

que não se demoveria do seu pedido de vista, acrescentando que tal prerrogativa consta do Regimento Geral e que é 

um direito dos presidentes e, ainda, que não devolverá seu relatório na presente reunião por ter outros compromissos 

no período da tarde. Solicitou que fosse, de imediato, passado para o próximo ponto de pauta. O presidente do CAU/PI, 

WELLINGTON CARVALHO CAMARÇO, solicitou saber quem, de fato, representa um CAU/UF com dois 

representantes na mesma reunião, uma vez que ouviu o presidente do CAU/PR afirmar que não está participando. A 

vice-presidente do CAU/PR, THAIS MARZURKIEWICZ, reforçou com o pedido de vista solicitado pelo presidente do 

CAU/PR. O presidente do CAU/AM, JEAN FARIA, falou que há uma divisão entre aqueles que se sentem confortáveis 

com a eleição da nova coordenação do Fórum e o que não se sentem desconfortáveis com a eleição. Asseverou que, 

caso não cheguem a um consenso de quem ocupará a coordenação do Fórum, não será possível desenvolver os 

trabalhos. Dessa forma, disse que existem divergências sobre o texto da ata e que, apesar do pedido de vista, não há 

motivos para não escutar aqueles que querem externar aquilo que julgam estar faltando no documento, o que poderia, 

inclusive, contribuir com o pedido de vista. A presidente do CAU/SC, PATRÍCIA SARQUIS HERDEN, disse que 

gostaria de ouvir o jurídico sobre o pedido de vista para uma ata. A presidente do CAU/SP, CATHERINE OTONDO, 

pediu que fosse quebrado o protocolo, com o intuito de se ouvir aquele presidente que tem considerações a fazer 

sobre a ata. A coordenadora do Fórum de Presidentes do CAU, MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, disse que o 

pedido de vista é uma prerrogativa dos presidentes e que o ponto de pauta referente à aprovação da ata está suspenso 

para deliberação. Dessa forma, disse que haveria inscrição para as sugestões de complementação da ata. O 

presidente do CAU/RS, TIAGO HOLZMANN DA SILVA, julgou bastante razoável a proposta da presidente do 

CAU/SP, ponderando que, como o pedido de vista foi solicitado e a matéria estava de posse do presidente do CAU/PR, 

esse deveria dar sua anuência para que tal sugestão fosse adiante. A vice-presidente do CAU/PR, THAIS 

MARZURKIEWICZ, disse que, de sua parte, não vê problemas na sugestão da presidente do CAU/SP, para que se 

consiga seguir com os itens importantes da pauta no período da tarde. O presidente do CAU/MT, ANDRÉ NÖR, 

questionou se é possível solicitar outro pedido de vista. O presidente do CAU/RS, TIAGO HOLZMANN DA SILVA, 

esclareceu que o outro pedido só pode ser realizado quando da apresentação do relatório do primeiro pedido de vista. 

O presidente do CAU/MT, ANDRÉ NÖR, dessa forma, pediu vista à ata. A presidente do CAU/SC, PATRÍCIA 

SARQUIS HERDEN, fez registrar que o CAU/SC discorda de pedido de vista de ata, uma vez que o documento esteve 

à disposição de todos e, no momento, segundo o setor jurídico do CAU/SC, o que seria possível é a aprovação ou 

reprovação da ata. A coordenadora do Fórum de Presidentes do CAU, MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, 

esclareceu que qualquer pedido de vista tem que ocorrer antes da apreciação da matéria. Ato contínuo, a 

coordenadora passou às inscrições para contribuições ao texto da ata. O presidente do CAU/PI, WELLINGTON 

CARVALHO CAMARÇO, solicitou que fosse incluído no texto da ata os ataques que sofreu ao final da reunião do 

segundo dia do Fórum de João Pessoa, da forma mais detalhada possível, uma vez que serão, também, incluídos na 

denúncia ética que formulará contra quem os proferiu. A coordenadora do Fórum de Presidentes do CAU, MARIA 

EDWIGES SOBREIRA LEAL, informou que tais falas, assim como as do primeiro dia da 24ª Reunião do Fórum de 

Presidente serão incluídas na ata. A presidente do CAU/SC, PATRÍCIA SARQUIS HERDEN, solicitou que toda a 

discussão sobre o rito da eleição da coordenação constasse da ata, uma vez que foi dito que seria seguida a 



 
 

 

metodologia da eleição para presidente do CAU/BR. A coordenadora do Fórum de Presidentes do CAU, MARIA 

EDWIGES SOBREIRA LEAL, disse que constará da ata as falas sobre o rito da eleição, informando que disse na 

ocasião que eventuais lacunas seguiriam o Regimento Geral do CAU/BR, citando, por exemplo, a eleição de presidente 

do CAU/BR, explicando que, conforme parecer do CAU/BR, a situação não é análoga. A vice-presidente do CAU/PR, 

THAIS MARZURKIEWICZ, solicitou que essas contribuições de inserção sejam encaminhadas por escrito. O 

presidente do CAU/MT, ANDRÉ NÖR, disse que o CAU único é uma falácia (TRECHO INAUDÍVEL 1’42’’54). Informou 

que o CAU/MT contratou uma empresa que faz a transcrição de suas atas e que submeterá o vídeo do 24º Fórum de 

Presidente para ser integralmente transcrito. Disse que há um desconforto em prosseguir com a reunião sem a 

aprovação da ata. Explicou que esteve ausente das reuniões do Fórum em 2022 por problemas pessoais graves. A 

coordenadora do Fórum de Presidentes do CAU, MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, ofereceu seus sentimentos, 

ponderando, contudo, que o presidente do CAU/MT enviou um ofício se retirando do Fórum de Presidentes, por não 

compactuar com os andamentos do Fórum. Noutro momento, disse ainda que o link da reunião serve como documento 

e que esse está disponível para todos. A presidente do CAU/SC, PATRÍCIA SARQUIS HERDEN, solicitou que o link 

fosse disponibilizado para os presidentes que estiveram de forma presencial na reunião de João Pessoa. A presidente 

do CAU/SP, CATHERINE OTONDO, disse que não se referiu ao presidente do CAU/MT quando disse que alguns 

membros do Fórum não compareciam as reuniões, uma vez que conhecia a delicada situação que o presidente 

atravessava. Sugeriu que fosse antecipado algum item de pauta da tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADOS; FONTE: FÓRUM DE PRESIDENTES; CONDUÇÃO: COORDENAÇÃO FÒRUM:  A coordenadora 

do Fórum de Presidentes, MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, apresentou o item a., referente aos 

encaminhamentos da 23ª Reunião do Fórum de Presidentes tramitados ao CAU/BR, conforme o seguinte: i. Ofício 

Fórum 001-2023 - CAUBR - Vazamento informações CAU-1664985; ii. Ofício Fórum 002-2023 - CAUBR - 

Aprimoramento do sistema CAU- 1664968; iii. Ofício Fórum 003-2023 - CAUBR - Campanhas de valorização da 

profissão. – 1664992; iv. Ofício Fórum 004-2023 - CAUBR - Solicita informações sobre LGPD – 1665046; v. Ofício 

Fórum 005-2023 - CAUBR - Carta dos Arquitetos e Urbanistas – Servidores – 1665127. Noutro ponto, apresentou os 

retornos recebidos do CAU/BR, conforme o seguinte:  b. Ofício nº 955/2022 - CAU/BR - Encaminhamentos do Fórum 

de 2021; c. Ofício Circular 002 CAU/BR- Em resposta ao ofício 054 – Fórum – Comunica implantação SEI CAU/UF; 

d. Ofício 007 CAU/BR - Em resposta ao ofício 056 - Fórum – Comunica inserção datas reuniões do Fórum no calendário 

do CAU/BR; e. Ofício 016 CAU/BR - Em resposta ao ofício 041 - Fórum – apreciado na 121ª Reunião Ordinária da 

CEP, resultando na Deliberação nº 064/2022 CEP – CAU/BR, como também na 121ª Reunião Ordinária do Conselho 

Diretor e 130ª Reunião Plenária Ordinária, resultando na Resolução nº 226, de 25/11/2022 que prorrogou o prazo para 

implantação da Resolução CAU/BR nº 198 para 27 de março de 2023. Por fim, a coordenadora do Fórum de Presidente 

propôs moção de repúdio contra os ataques aos Três Poderes, em Brasília, e ao patrimônio histórico, cultural e 

artístico, vandalizado no dia 08 de janeiro de 2023, a qual foi, unanimemente, apoiada pelos presentes. 2. 

APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 23ª REUNIÃO DO FÓRUM DE PRESIDENTES; FONTE: FÓRUM DE 

PRESIDENTES; CONDUÇÃO: COORDENAÇÃO FÓRUM: A coordenadora do Fórum de Presidentes, MARIA 

EDWIGES SOBREIRA LEAL, apresentou a Súmula da 23ª Reunião do Fórum de Presidentes e, sem que houvesse 

maiores discussões, colocou-a em votação, sendo essa aprovada pelos presentes. ENCAMINHAMENTO: Aprovar a 

Súmula da 23ª reunião do Fórum de Presidentes.  

 

 

 



 
 

 

 

3. APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE ELEIÇÃO DA COORDENAÇÃO E COORDENAÇÕES ADJUNTAS 

DO FÓRUM DE PRESIDENTES; FONTE: FÓRUM DE PRESIDENTES; CONDUÇÃO: COORDENAÇÃO FÓRUM: A 

coordenadora do Fórum de Presidentes, MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, apresentou a metodologia e o rito para  

 

 

Esta ata foi aprovada na 26ª Reunião do Fórum de Presidentes, realizada em Natal, no dia 9 de março de 2023. 
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