




 
 

 

 

I. Verificação de quórum e justificativa de ausências 

 
Após verificação de quórum, foi dado início a 18ª Reunião do Fórum de 
Presidentes de CAU/UF pela Coordenadora Maria Edwiges Sobreira Leal, 
presidente do CAU/MG, que cumprimentou a todos.  

 
  

18ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
 FÓRUM DE PRESIDENTES - 2022 

DATA 14 e 15 de julho de 2022    HORÁRIO 9h às 18h 

LOCAL Formato Híbrido -   Centro de Artes e Convenções da UFOP – Ouro Preto e 
videoconferência pela plataforma Microsoft Teams. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPANTES 

Dandara Cristtini Brito Lima Presidente CAU/AC 

Fernando Cavalcanti Presidente CAU/AL 

Welton Barreiros Alvino Presidente CAU/AP 

Jean Faria Dos Santos Presidente CAU/AM 

Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira Presidente CAU/BA 

Nadia Somekh Presidente CAU/BR 

Lucas Ribeiro Rozzoline Presidente CAU/CE 

Mônica Andrea Blanco Presidente CAU/DF 

Fernando Camargo Chapadeiro Presidente CAU/GO 

Hermes da Fonseca Neto Presidente CAU/MA 

João Augusto Albuquerque Soares Presidente CAU/MS 

Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente CAU/MG 

José Akel Fares Filho Presidente CAU/PA 

Eduardo de Oliveira Nóbrega Filho Presidente CAU/PB 

Milton Zanelatto    Presidente CAU/PR 

Pablo Cesar Benetti Presidente CAU/RJ 

Tiago Holzmann da Silva Presidente CAU/RS 

Carla Tames Alves Presidente CAU/RO 

Tiago Holzmann Presidente CAU/RS 

Patrícia Sarquis Herden Presidente CAU/SC 

Heloísa Diniz de Rezende  Presidente CAU/SE 

REPRESENTANTES Carla Tames Alvarez Conselheira  CAU/RO 

 Renê José Rodrigues Júnior Conselheiro CAU/PR 

 Daniela Sarmento    Vice-Presidente CAU/BR 

  CONVIDADOS Cláudia Sales   Conselheira  CAU/BR 

 Adriana Palheta Cardoso   Chefe Gabinete-CAU/SP 

 Heleonora  Mascia Coordenadora do CEAU-CAU/BR 

ASSESSORIA Adriana Valadares Secretária Executiva 

 Frederico Carlos Huebra Secretário Plenário 



 
 

 

01 Comunicados 

Fonte Fórum dos Presidentes 

Condução Coordenação do Fórum 

 
 

Desenvolvimento 

1.1. Ofício Circular CAU/BR nº 025/2022: sobre a 1ª Pesquisa Nacional sobre 
Tabela de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo, 
disponível até 20/07. 

A coordenadora do Fórum, Maria Edwiges Leal, comentou brevemente sobre a 
pesquisa enviada pelo CAU/BR aos CAU/UFs. 

 
1.2. Ofício nº 004/2022 CSC CAU/BR: em resposta às Resoluções 16 e 

17/2021 do Fórum de Presidentes, sobre a implantação da Resolução 
CAU/BR n° 198, de 2020 e emissão de boleto e envio de e-mail de 
cobrança aos associados. 

A coordenadora do Fórum, Maria Edwiges Leal, comunicou sobre o recebimento 
dos ofícios com as resposta aos questionamentos do Fórum. 
 
1.3. Ofício Circular CAU/BR nº 029/2022: em resposta ao Ofício 019/2022 – 

Fórum de Presidentes sobre o Projeto de Resolução que altera o 
Regulamento Eleitoral. 

A coordenadora do Fórum, Maria Edwiges Leal, comunicou que o CAU/BR não 
acatou as considerações encaminhadas pelo Fórum de Presidentes. 
 

1.4. Ofício nº 234/2022-CAU/BR: sobre o II Fórum Internacional de 
Conselhos, Ordens e Entidades de Arquitetura e Urbanismo do 
CAU/BR.  

A presidente do CAU/BR, Nádia Somekh, comentou sobre o 2º Fórum de 
Entidades a ser realizado em Brasília, nos dias 21 a 23 de julho, com o objetivo 
de discutir a mobilidade dos arquitetos. O evento contará com a participação de 
países como México, Angola, Bolívia, entre outros. Noutro ponto, comentou que 
a Plenária do CAU/BR, a ser realizada dia 3 de agosto, tratará do  Regulamento 
Eleitoral e sugeriu aos presidentes que alinhem com seus conselheiros federais 
sobre os encaminhamentos. Por fim, reiterou que no dia 4 de agosto, será 
realizado um encontro no Congresso para debater a Carta ao Candidatos e 
discussão sobre o projeto MEP. 

 

1.5. Lista de cidades enviada à Gerência de Comunicação do CAU/BR.  
A coordenadora do Fórum, Maria Edwiges Leal, ratificou os nomes das cidades 
encaminhadas pelos CAU/UF sobre a campanha Mais Cidades, sendo elas: Rio 
Branco/AC, Girau do Ponciano/AL, Macapá/AP, Manaus/AM, Itabuna/BA, 
Sobral/CE, Águas Quentes/DF, Viane/ES, Goiânia/GO, Codó/MA, Campo 
Grande/MS, Cuiabá/MT, Santa Luzia/MG, Juiz de Fora/MG, Belém/PA, 
Curitiba/PR, Recife/PE, João Pessoa/PB, Terezina/PI, Natal/RN, Canoas/RS, 
Petrópolis/RJ, Maricá/RJ, Porto Velho/RO, Boa Vista/RR, Florianóplis/SC, São 
Paulo/SP, Santos/SP, São Cristóvão/SE e Palmas/TO. 
 

1.6.Conferência de Arquitetura do AIA 2022. 
A presidente do CAU/BR, Nádia Somekh, realizou a apresentação dos principais 
momentos de sua participação como representante do CAU/BR na conferência 
do AIA, realizada em Chicago, julgando ter sido um evento muito produtivo.  

 

02 Aprovação da Súmula da 17ª 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 17ª reunião do Fórum de Presidentes e sem maiores discussões, 
a mesma foi aprovada pelos presentes. 

Encaminhamento    Aprovar a Súmula da 17ª reunião do Fórum de Presidentes. 



 
 

 

 

03 Fundo de Apoio: Apresentação levantamento. 

Fonte    Coordenação Fórum   

Condução    Presidente Heloísa Diniz de Rezende 

  Desenvolvimento 
Retirado de pauta.   

 

04 EAD: ações coordenadas.  

Fonte Presidente do CAU/PR, Milton Zanelatto 

Condução 
Presidente do CAU/PR, Milton Zanelatto 

Desenvolvimento 
A coordenadora do Fórum de Presidentes, Edwiges Leal,  passou a palavra 
para o conselheiro Rene José, representando o presidente do CAU/PR, 
Milton Zanelatto. O conselheiro comentou sobre a necessidade do Conselho 
ter um posicionamento único sobre o EAD e, com isso, gerar ações mais 
efetivas, evitando a precarização do ensino. Citou que, em razão das 
divergências dos CAU/UFs, alguns alunos buscam outros estados para realizar 
seu registro. A conselheira da CEF-CAU/BR, Cláudia Sales, após sua 
apresentação sobre as atividades da Comissão, argumentou que a CEF-
CAU/BR tem abordado, constantemente, as questões do EAD, objetivando 
entender tais questões de forma ampla, construtiva e propositiva. Assim, espera 
superar as dificuldades e contradições impostas pelo tema. Pontuou que a 
graduação na modalidade EAD foi autorizada pelo MEC em 2015, explicando, 
contudo, que há limites de atuação do Ministério da Educação. Comentou, 
também, sobre três propostas que serão discutidas no Seminário Nacional da 
CEF, sendo a edição, revisão e atualização de atos normativos do registro 
profissional e concessão de atribuição. A presidente do CAU/MG, Edwiges Leal, 
ressaltou a residência técnica como um ponto relevante para se obter prática na 
formação. O presidente do CAU/RS, Tiago Holzmann, discorreu sobre a 
proposta de encaminhamento da documentação normativa e ações 
desenvolvidas pelo CAU/RS, desde 2019, com intuito de contribuir com os 
CAU/UFs e com a CEF-CAU/BR para o enfrentamento dessa situação. 
Apresentou duas teses que estão guiando a atuação do CAU/RS, a saber: o 
EAD não é uma modalidade e sim uma ferramenta e; o ensino da profissão 
precisa ser discutido de forma ampla, não apenas, unilateralmente, pelo MEC, 
mas também pelo CAU e as Entidades de Arquitetura. Assim, o presidente do 
CAU/RJ, Pablo Benetti, realizou a leitura do referido documento. Após amplo 
debate, a coordenadora do fórum de presidentes, Edwiges Leal, no sentido de 
colaborar com o enfrentamento do Ensino à Distância e sobre o registro dos 
egressos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo nesta modalidade, propôs o 
envio do ofício ao CAU/BR, o qual contempla as considerações apresentadas 
nesta oportunidade. 

   

Encaminhamento 
Ofíciar o CAU/BR com as proposições de enfrentamento ao Ensino à Distância. 

 

05 Experiências em ATHIS 

Fonte  Presidente do CAU/DF, Mônica Andrea Blanco 

Condução 
Conselheira do CAU/DF 

Desenvolvimento 
   Retirado de pauta. 

 
  



 
 

 

 

06 Regimento Eleitoral 

Fonte CAU/PR Milton Zanelatto 

Condução 
CAU/PR Milton Zanelatto 

Desenvolvimento 
O presidente do CAU/PR, Milton Zanelatto pontuou que a plenária ampliada 
precisa ser um local para debate e não para informes. Indagou sobre o 
posicionamento da Comissão Eleitoral em não acatar ou dar um retorno sobre 
as contribuições encaminhadas pelo Fórum. Nesse sentido, após ampla 
discussão e posicionamentos, a coordenadora do fórum de presidentes, 
Edwiges Leal, colocou em votação o encaminhamento sobre as Entidades 
poderem apoiar publicamente a campanha das chapas, resultando em 11 (onze) 
votos favoráveis (CAU/AC, CAU/PA, CAU/GO, CAU/RJ, CAU/PB, CAU/MG, 
CAU/CE, CAU/SP, CAU/PR, CAU/RO, CAU/BA), 7 (sete) votos contrários 
(CAU/AM, CAU/MA, CAU/MS, CAU/AP, CAU/AL, CAU/RN e CAU/DF) e 1 (uma) 
ausência (CAU/SC). 
 

Encaminhamento 
Ofíciar o CAU/BR sobre, posição favorável do Fórum de Presidentes ao apoio 
de Entidades à campanha de chapas inscritas nas eleições do CAU. 

 

07 Reflexões sobre o Patrimônio Brasileiro  

Fonte    Coordenação Fórum de Presidentes 

Condução 
   Coordenação Fórum de Presidentes 

  Desenvolvimento 
   Evento realizado no Teatro Casa da Ópera.  

 

08 Relacionamento com o Banco do Brasil: taxas e serviços 

Fonte Presidente do CAU/PR Milton Zanelatto 

Condução 
Presidente do CAU/PR Milton Zanelatto 

 

  Desenvolvimento 

  O conselheiro Rene José, representando o presidente do CAU/PR, Milton 
Zanelatto, iniciou sua fala explicando que o CAU/PR tem um gasto anual com 
taxas bancárias de, aproximadamente, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais). Nesse sentido, o CAU/PR negociou com representantes do Banco do 
Brasil e obteve uma redução de 30%. Pontuou que essa redução não é 
considerável, comparando com os bancos digitais que não cobram taxas e 
oferecem outros benecifícios. Disse que essa negociação, caso realizada  em 
conjunto, poderia alcançar um resultado mais impactante. O presidente do 
CAU/GO, Fernando Camargo, comentou sobre o vencimento do convênio entre 
o CAU/BR e o Banco do Brasil em 2024, contudo, explicou que parece não haver 
interesse do Banco do Brasil em renovar com o CAU/BR e que a intenção é de 
que cada Estado negocie diretamente. O presidente do CAU/PA, José Akel, 
disse que o Conselho não pode se desvincular dos bancos estatais (Banco do 
Brasil e Caixa Econômica), mas julga a iniciativa interessante, até mesmo no 
caso de migrar para a Caixa Econômica, pois essa financia projetos 
habitacionais, o que seria interessante para o projeto ATHIS. O presidente do 
CAU/CE, Lucas Rozzoline, encaminhará um formulário para  preenchimento 
dos valores das taxas e, com isso, avaliará a possibilidade de negociação com 
a Caixa Econômica.    

Encaminhamento 
  Realizar um levantamento com todos os CAU/UF sobre as taxas, negociação 

com a Caixa Economica e encaminhamento de ofício ao CAU/BR solicitando 
apoio na negociação centralizada. 

 
  



 
 

 

09 Carteira Profissional 

Fonte Presidente do CAU/PR Milton Zanelatto 

Condução 
Presidente do CAU/PR Milton Zanelatto 

Desenvolvimento 
O presidente do CAU/PR, Milton Zanelatto, comentou que quando assumiu a 
presidência do CAU/PR havia uma licitação em andamento a respeito dos kits 
de biometria e que o CAU/PR foi contrário, pois acredita que é incabivél uma 
licitação que permita a entrega de equipamentos usados e que a empresa por 
ter essa opção (de entregar equipamentos novos e/ou usados) escolhe entregar 
equipamento usado para todo o Brasil. Continuou ponderando que o sistema de 
carteira é bastante ineficiente, pois demora meses para que a mesma seja 
produzida e entregue. Explicou que expôs essas reclamações a presidente do 
CAU/BR, Nádia Somekh, ressaltando que é preciso que o CAU/BR pense numa 
forma de modernização das carteiras profissionais, uma vez que, atualmente, a 
carteira de identidade, o título de eleitor e outros documentos pessoais são 
inteiramente digitais, com conferência simples e segura. Ponderou que esse 
método não tem custo e facilitaria muito a coleta biométrica, principlamente em 
relação aos arquitetos que moram no interior e têm dificuldades em se locomover 
até os locais de coleta. Argumentou que essa ideia também iria auxiliar a 
atualização e a manutenção da carteira profissional, de modo que um arquiteto 
em débito com o Conselho  receberia uma mensagem comunicando tal fato. Por 
fim, falou que os arquitetos que não têm acesso a computador e/ou internet, 
poderiam pedir a emissão de uma segunda via impressa, tendo em vista que a 
primeira seria digital. A presidente do CAU/DF, Mônica Andrea, comentou que 
apoia completamente a ideia do presidente Milton e fez apenas uma obervação 
quanto as informações que aparecerão no aplicativo. Explicou que é necessário 
tomar muito cuidado em tornar essas informações públicas, pois tal ação pode 
ser passível de processo e, por isso, solicitou que fosse feita uma análise 
cautelosa do que pode constar na carteira digital. 

Encaminhamento 
Oficiar o CAU/BR para abrir a discussão sobre a Carteira Profissional 
Digital. 

 

10    Situação dos profissionais em relação ao ISS 

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 apresentou questionamento acerca da 
regularidade da cobrança e a incidência do ISS na prestação de serviços dos 
arquitetos e urbanistas, solicitando apoio dos presidentes para oficiar os 
deputados de seus estados. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Leal, 
sugeriu uma reunião com a chefe da assessoria de relações institucionais e 
parlamentares do CAU/BR, Luciana Rubino, para participar dessa discussão e 
apoiar a construção do documento. O presidente do CAU/RJ, Pablo Benetti 
comentou que o CAU/RJ elaborou um parecer e encaminhará para a 
coordenação do Fórum para repasse aos presidentes.   

Encaminhamento 
Solicitar posicionamento do Jurídico dos CAU/UF sobre taxas tributárias e 
análise do documento redigido pela CEP-CAU/RJ para posterior 
encaminhamento ao CAU/BR com as devidas contribuições. Inserir na pauta da 
reunião de agosto um momento para conversar com a chefe da assessoria de 
relações institucionais e parlamentares do CAU/BR, Luciana Rubino. 

 

11    Revisão Calendário do Fórum de Presidentes 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes 

Condução 
Presidente do CAU/MG Edwiges Leal 



 
 

 

  Desenvolvimento 
A coordenadora do Fórum de Presidentes, Edwiges Leal, comentou brevemente 
que, anteriormente, as reuniões do Fórum aconteciam em apenas um dia, mas 
que, para cumprir a pauta e realizar a visita técnica, momento no qual os 
presidentes conhecem a realidade de cada estado, foi necessário acrescentar 
mais um dia de reunião. Nesse momento, a vice-presidente do CAU/BR, Daniela 
Sarmento, fez uma proposta para realização de um Seminário Nacional da CPFi 
para avaliação das diretrizes e limites da gestão dos CAU/UF. Após discussão, os 
presidentes optaram pelo dia 17 de agosto, na parte da tarde pois, dessa forma, 
também poderiam participar. Por oportuno,o presidente do CAU/MA, Hermes da 
Fonseca comentou que está na Comissão Organizadora da FIPA e, nesse 
sentido, solicitou inserir no calendário de 2023 a realização do Fórum nos dias 14 
e 15 de junho/2023, em São Luís. Aproveitando a presença da presidente Nádia 
Somekh, questionou-se a possibilidade de alteração das reuniões de dezembro e 
a comemoração do Dia do Arquiteto, para o Rio de Janeiro. A presidente  Nádia 
Somekh, disse que iria pensar sobre o assunto, ponderando que, devido à toda 
logísitca já prevista, seria inviavel.  

 

 

Encaminhamento 

Ofíciar o CAU/BR com a proposta de data para o Seminário da CPFi, no dia 17 de 
agosto de 2022 (quarta-feira), às 14 horas,  com a participação dos coordenadores 
e assessores das Comissões de Planejamento e Finanças e presidentes dos 
CAU/UF com o CAU/BR. Solicitar  a convocação oficial e com antecedência, para 
garantir a logística com economicidade, promovendo assim, maior adesão.  

 

12    Licenciamento 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes 

Condução 
Presidente do CAU/RS, Tiago Holzmann da Silva. 

Desenvolvimento 
   Retirado de pauta. 

 

13    Visita Técnica - Um olhar sobre Ouro Preto: Reflexões sobre preservação 
do patrimônio cultural e ambiência urbana. 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes 

Desenvolvimento 
Visita dos presidentes aos locais históricos da cidade de Ouro Preto com o objetivo  
de conhecerem a realidade da arquitetura local. 

 

14 Extra Pauta:  CEAU-CAU/BR 

Fonte Coordenadora do CEAU-CAU/BR, Eleonora Mascia  

Condução 
Coordenadora do CEAU-CAU/BR, Eleonora Mascia 

Desenvolvimento 
A coordenadora do CEAU-CAU/BR, Eleonora Mascia, comentou sobre as 
atividades e atribuições do CEAU-CAU/BR e sobre a articulação com a Comissão 
de Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa para tratar sobre temas 
importantes ligados ao CAU. Falou sobre a reunião extraordinária do CEAU, a ser 
realizada no final de julho, para tratar sobre as audiências públicas, dentre outros 
temas. Por fim, comentou brevemente sobre a posição do CEAU e os ajustes a 
serem realizados no regimento eleitoral. 

Esta Súmula foi aprovada na 19ª Reunião do Fórum de Presidentes, realizada em Brasília, no dia 18 de agosto 
de 2022. 
 

Maria Edwiges Sobreira Leal – CAU/MG 
                                                                        Coordenadora Geral 

 
Welton Barreiros – CAU/AP 

Coordenador   
                             Lucas Rozzoline – CAU/CE 

                            Coordenador  
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