


 
 

 

 

I. Verificação de quórum e justificativa de ausências 

 
Após verificação de quórum, foi dado início a 21ª 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 

21ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
 FÓRUM DE PRESIDENTES - 2022 

DATA 13, 14 e 15 de outubro de 2022 HORÁRIO 9h às 18h 

LOCAL Formato Híbrido -  Novotel Rio Vermelho (Rua Monte Conselho, 505 - Rio 
Vermelho, Salvador/BA) e videoconferência pela plataforma Microsoft Teams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPANTES 

Dandara Cristtini Brito Lima Presidente CAU/AC 

Fernando Cavalcanti Presidente CAU/AL 

Jean Faria dos SantoS Presidente CAU/AM 

Welton Barreiros Alvino Presidente CAU/AP 

Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira Presidente CAU/BA 

Lucas Ribeiro Razzoline Presidente CAU/CE 

Mônica Andrea Blanco Presidente CAU/DF 

Heliomar Venâncio Presidente CAU/ES 

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  Nóbrega Presidente do CAU/PB 

Milton Carlos Zanelatto Presidente do CAU/PR 

Noêmia Barradas Vice-Presidente CAU/RJ 

José Jefferson de Souza Presidente CAU/RN 

Andrea Larruscahim Hamilton Ilha Vice-Presidente CAU/RS 

Antonio Lopes Balau Presidente CAU/RO 

Rodrigo Edson Castro Ávila Presidente CAU/ RR 

Patrícia Sarquis Herden Presidente CAU/SC 

Catherine Otondo Presidente CAU/SP 

Heloísa Diniz de Resende Presidente CAU/SE 

Silenio Martins Camargo Presidente CAU/TO 

 
 
 
CONVIDADOS 

Daniela Sarmento Vice-presidente CAU/BR 

Guilherme Alves Ferreira Gerente Jurídico do CAU/MG 

João V. Scarpin Gerente Geral do CAU/SC 

Luciana Rubino Assessora Parlamentar do CAU/BR 

 
ASSESSORIA 

Ariel Lazzarin Gerente Geral do CAU/MG 

Frederico Barbosa Secretário do Plenário do CAU/MG 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
Desenvolvimento 

A Coordenadora do Fórum de Presidentes, Maria Edwiges Leal, informou sobre 
os comunicados: 
   a. Regimento do Fórum de Presidentes aprovado pelo CAU/BR. 
   b. Regimento Eleitoral CAU aprovado pelo CAU/BR. 
   c. Sobre os encaminhamentos da 19ª Reunião: 

         i. Ofício Fórum 033-2022 - Regimento Eleitoral – EPJ apoiar                
chapas -1612336. 
ii. Ofício Fórum 034-2022 - CAUBR - Oficiar Arquivo Nacional e solicitar 
prorrogação do prazo – 1609287. 
iii. Ofício Fórum 035-2022 - CAUBR - Propor Pauta CRI – 1618181. 
iv. Ofício Fórum 036-2022 - CAUBR - Ache um Arquiteto e 
Urbanista1618191. 
v. Ofício Fórum 037-2022 - CAUBR - Propor Pauta Assessoria 
Parlamentar CAU-BR – 1620514. 
vi. Ofício Fórum 040-2022 - CAUBR - Resposta ao ofício circular 57-
solicita postergar prazo arq. Nacional -1624679. 

d. Protocolo 1586129/2022 - OFÍCIO CAUBR em resposta ao Fórum de 
Presidentes. Assunto: carteira digital. 
e. Protocolo 1554260- resposta CAUBR ao Ofício 017/2022 – BIM – Decreto 
nº 10306. 
f. Relato sobre I Seminário Nacional de Formação, Atribuições e Atuação 
Profissional (Mesa Fórum de Presidentes, Coordenadores e Jurídicos). 
 

A Coordenadora do fórum, Maria Edwiges Leal, comentou brevemente sobre 
o encaminhamento dos ofícios. A vice-presidente do CAU/BR, Daniela 
Sarmento, justificou a ausência da presidente Nádia Somekh e disse que espera 
contribuir da melhor forma com as pautas da reunião. Sobre o I Seminário 
Nacional de Formação, Atribuições e Atuação Profissional, o presidente do 
CAU/BA, Neilton Dórea, comentou sobre a mesa dos presidentes, relatando que 
inicialmente as discussões sobre os temas gerais não estavam acontecendo 
devido ao formato do evento, porém no último dia foi produtivo com a participação 
efetiva dos presidentes. O presidente do CAU/RN, José Jefferson, comentou 
brevemente sobre a situação dos alunos formados em EAD e a importância de 
uma decisão sobre o assunto. A presidente do CAU/SP, Catherine Otondo, 
complementou a fala do presidente e colocou o jurídico do CAU/SP à disposição 
dos presidentes para sanar dúvidas sobre o assunto. Comentou, também, que 
no seminário houve um alinhamento entre CAU/BR e CAU/UF, considerando que 
o CAU não tem autonomia para negar o registro dos formandos, porém o 
Conselho pode se antecipar e questionar, na tentativa de mudar essa situação. 
A Coordenadora do fórum, Edwiges Leal, disse que durante o evento houve  
encaminhamento sobre o assunto entre representantes das áreas jurídicas de 
alguns CAU/UF. 

 

02 Aprovação da Súmula da 20ª 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 20ª reunião do Fórum de Presidentes sem maiores discussões, 
essa foi aprovada pelos presentes. 

Encaminhamento    Aprovar a Súmula da 20ª reunião do Fórum de Presidentes. 

 

03 Pautas da CPFi-CAU/BR (Fundo de Apoio, Uso de Superávit, Aportes ao 
CSC). 

Fonte    Presidência CAU/BR 

Condução    Vice-presidente do CAU/BR, Daniela Sarmento. 

  Desenvolvimento 
A Vice-presidente do CAU/BR, Daniela Sarmento, comentou brevemente 



 
 

 

sobre os trabalhos realizados pela CPFi e pediu para que o tema 03 e 04 fossem 
discutidos em conjunto. 

  Encaminhamento 
Não houve.  

 

04 Fundo de Apoio: Apresentação do levantamento (Básicos e médios 
deverão se reunir antes). 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Presidente do CAU/SE, Heloísa Diniz de Rezende. 

Participação 
Presidência CAU/BR 

Desenvolvimento 
       A Vice-presidente do CAU/BR, Daniela Sarmento, fez uma apresentação 

sobre o fundo de apoio financeiro aos CAU/UF, comentando sobre as premissas 
(legislação, ingresso e utilização dos recursos) e os parâmetros (valor do CAU 
básico, saldo e recurso para a gestão), apresentando dados e números gerais. 
Comentou sobre as transições dos CAU/UF básicos para CAU/UF médios; 
apresentou uma linha do tempo mostrando a evolução ao longo dos anos. A 
Presidente CAU/SE, Heloísa Diniz de Rezende, falou sobre os formulários 
respondidos pelos presidentes relacionados ao tema e a análise das respostas 
obtidas pelos mesmos. Comentou sobre os feitos da comissão durante esse ano 
e os resultados alcançados, incluindo a criação de uma nova categoria que 
comporta os CAU/UF básicos em transição, para que não aconteça de um CAU 
básico se tornar intermediário e pouco tempo depois voltar a ser básico. A 
presidente do CAU/SP, Catherine Otondo, disse que é preciso pensar no 
desenvolvimento, é preciso que o CAU básico dê um passo além. Reiterou que 
é justo que os CAU/UF superavitários contribuam com os menores, assim 
auxiliar no desenvolvimento dos mesmos. A coordenadora do fórum de 
presidentes, Maria Edwiges Leal, comentou sobre o aspecto da fiscalização 
no fundo de apoio e sobre os pilares da fiscalização: educativos, preventivos, 
orientativos e, o último, a autuação/punição. Reiterou que para que tais etapas 
aconteçam é necessário que o Conselho tenha profissionais suficientes para 
atender a demanda, reiterando a importância da proposta do fundo de apoio de 
estabelecer no mínimo dois fiscais por estado. 

Encaminhamento 
   Não houve. 

 

 

05 

Resolução N° 126 – CSC que regulamenta o compartilhamento, entre o 
CAU/BR e os CAU/UF, da gestão, manutenção, evolução e despesas 
relativas ao Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), e dá outras providências. 

Fonte  Coordenação Fórum de Presidentes 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes 

Desenvolvimento 
   A Vice-presidente do CAU/BR, Daniela Sarmento, fez uma apresentação 

sobre os projetos do Centro de Serviço Compartilhado e falou sobre os 
problemas enfrentados no SICCAU. Explicou que em 2021 as dificuldades foram 
identificadas, em 2022 foi feito um investimento para sanar os contratempos e 
que em 2023 o plano é continuar a atualização do sistema. Falou sobre alguns 
temas pontuais, como o sistema de fiscalização da Resolução n° 198 (que 
dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, 
sobre as ações de natureza educativa, preventiva, corretiva e punitiva, sobre os 
procedimentos para instauração, instrução e julgamento de processos e para 
aplicação de penalidades por infração à legislação vigente e dá outras 
providências) e os próximos passos a serem tomados ainda esse ano. Bem 
como a saída do SGI e a adesão ao SEI, citando os estados que já estão em 
processo de implantação. Comentou sobre a necessidade de definição de um 
modelo de desenvolvimento tecnológico geral para o CAU, de modo que exista 
um direcionamento de investimento e planejamento. A presidente do CAU/SC, 



 
 

 

Patrícia Sarquis, comentou que, nesse momento, deve ser priorizada a 
Resolução n° 211 (que altera a Resolução nº 193, de 24 de setembro de 2020, 
que dispõe sobre anuidades, revisão, parcelamento e ressarcimento de valores 
devidos aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 
Federal - CAU/UF, protesto de dívidas, inscrição em dívida ativa), para não 
termos problema no início do ano, momento para pagamento de anuidade. Sem 
seguida, os demais presidentes apresentaram suas contribuições ao tema. 

  Encaminhamento 
Ofício: Visando clareza na comunicação e objetividade nos processos de 
quitação na transição entre os exercícios, sugerir ao CAU/BR que priorize 
a implementação da Resolução 211, para que esta entre em vigor 
prioritariamente. Assim, sugere-se, também, o adiamento na 
implementação da Resolução 198, para fevereiro ou março de 2023, e, 
assim, não sobrepor os dois processos. 
  
Reunião de Novembro: O Fórum deverá encaminhar lista com a indicação 
dos próximos CAU/UF a implantar o SEI para o CAU/BR realizar a 
capacitação necessária.  

 

06 Participação Fórum das Comissões de Exercício Profissional -CEP. 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Conselheiro do CAU/MS, Eduardo Lino Duarte. 

Desenvolvimento 
Item retirado de pauta. Participação ocorrerá em novembro de 2022. 

 

07 Normatização Diárias – Revisão Resolução 47 que dispõe sobre os 
deslocamentos a serviço no âmbito do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras 
providências. (Estudo sobre a proposta COA-CAU/BR). 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes. 

  Desenvolvimento 
   A coordenadora do fórum de presidentes, Maria Edwiges Leal, comentou 

sobre o estudo realizado em Minas Gerais sobre a resolução e as contribuições 
do CAU/MG à proposta da COA. O gerente jurídico do CAU/MG, Guilherme 
Alves Ferreira, então, fez a leitura da deliberação da COA, pontuando os 
tópicos principais. Falou sobre a disposição do pagamento das diárias, auxílio 
representação, indenização do JETON e as depesas gastas com deslocamento. 
Explicou as contribuições do CAU/MG e os comentários sobre as mudanças 
sugeridas. Entre eles, a sugestão de reduzir a confirmação do plano de viagem 
do prazo de 5 dias para 1 ou 2. Citou a proposta para retirar a limitação de  
atividade a ser indenizada e que seja permitida atividades de interesse do CAU. 
Compartilhou com os presidentes a situação de Belo Horizonte, em que o centro 
da cidade fica a mais de 30km do aeroporto, o que encarece os preços de táxi e 
deslocamento, sendo necessário ajuste nos valores recebidos. A presidente do 
CAU/MG, Maria Edwiges Leal, completou a fala do gerente, citando a sugestão 
de retirar o “pernoite” para que um conselheiro que faça uma viagem em razão 
do CAU receba o valor da diária de acordo com os dias em que ficou à disposição 
de sua função, independente se irá dormir ou não em outra cidade; como, por 
exemplo, em viagens noturnas, em que é necessário dormir no meio de 
transporte. O presidente do CAU/PR, Milton Carlos Zanelatto, falou sobre a 
burocracia na comprovação do valor do deslocamento. Citou a questão de as 
plataformas de carona por aplicativo não emitirem a nota fiscal, atestando o 
valor, e a dificuldade de tal comprovação ser feita. A presidente do CAU/SP, 
Catherine Otondo, falou que está alinhado com as ideias apresentadas pelo 
CAU/MG e enfatizou a importância da revisão da resolução para o alinhamento 



 
 

 

de ideias.  

Encaminhamento 
Ofício: Encaminhar proposta do CAU/MG propondo, ainda: 

• Aumento de diária do CAU/BR para R$900,00 e, para os anos 
subsequentes, seja reajustada segundo o INPC; 

• Oferta de seguro viagem pelos CAU/UF; 

• Recomposição anual dos valores; 

• Auxílio deslocamento 180 reais por trecho. 

 

08 ISS. Relato sobre Campanha de Adesão dos Municípios Sistema fns-E. 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes. 

Desenvolvimento 
Item retiraedo de pauta. Incluir na reunião de novembro de 2022. 

 

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

Fonte Presidente do CAU/CE, Lucas Rozzoline 

Condução 
Presidente do CAU/CE, Lucas Rozzoline 

Desenvolvimento 
   O Presidente do CAU/CE, Lucas Rozzoline, falou sobre  a Resolução n° 116 

(dispõe sobre a criação de escritórios descentralizados e sobre as atividades de 
representação no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados e do Distrito Federal e dá outras providências), a questão dos escritórios 
descentralizados e as atribuições dos assistentes de fiscalização. Comentou 
sobre a dificuldade dos CAU/UF básicos em conseguirem se adequar às 
propostas da resolução e propôs realiavar algumas questões da mesma para 
maior abrangência dos CAU/UF. O presidente do CAU/MS, João Augusto, 
compartilhou a realidade do Mato Grosso. O Presidente do CAU/PR, Milton 
Carlos Zanelatto, comentou sobre as experiências vivenciadas no Paraná e 
defendeu que os CAU/UF devem ser os responsáveis por determinar a 
quantidade de escritórios a serem abertos, bem como o número e função dos 
funcionários empregados, pois, segundo ele, esse tipo de resolução coloca um 
limite sem embasamento, ferindo a autonomia dos conselhos.  

Encaminhamento 
Ofício: Propor ao CAU/BR que, caberá ao CAU/UF que implementar um (ou 
mais) Escritórios Descentralizados, bem como definir as estratégias 
organizacionais e sua estrutura física, uma vez que é o CAU/UF quem deve 
avaliar suas necessidade e definir objetivos. 

 

10 Financiamento de atividades do CAU/UF. Uma proposta conjunta CAU/SP 
e CAU/PA com base na 175 CAU/SP. 

Fonte Presidente do CAU/PA, José Akel Fares Filho. 

Condução 
Presidente do CAU/PA, José Akel Fares Filho, e Presidente do CAU/SP, 
Catherine Otondo. 

  Desenvolvimento 
O Presidente do CAU/PA, José Akel Fares Filho, comentou sobre a proposta 
da criação de um fundo de desenvolvimento com o superávit para financiamento 
de projetos específicos de interesse dos CAU/UF. Falou sobre a Resolução n° 
175 (que dispõe que um CAU/UF pode apoiar qualquer ação de outro CAU/UF 
em forma de cooperação técnica e/ou financeira). Comentou que, além disso, o 
CAU pode realizar projetos e apresentá-los a intuições financeiras para que 
essas financiem as ideias. A presidente do CAU/SP, Catherine Otondo, 
complementou a fala do presidente, citando que, com apenas 2% de ATHIS, as 
ações são muito limitadas nos estados, principalmente os CAU básicos e que 
existe uma necessidade de expandir esses projetos, sendo o fundo a melhor 
opção. A Vice-presidente do CAU/BR, Daniela Sarmento, realizou uma 



 
 

 

atualização de como esse assunto está sendo encaminhamento no CAU/BR. Os 
presidentes, então, apresentaram suas contribuições apoiando a ideia. 

  Encaminhamento 
Ofício: externar ao CAU/BR o entendimento do Fórum de que os CAU/UF 
poderão, por meio de Termos de Cooperação Técnica, desenvolver ações 
conjuntas para a realização de ações específicas.  

Além disso, propor ao CAU/BR a discussão sobre a criação de uma Caixa 
de Assistência com a finalidade de que os CAU/UF básicos e intermediários 
possam ser auxiliados nos projetos que não conseguem desenvolver. 
(Fluxo – Presidência – CAU/MG ou Presidência Fórum - Presidência 
CAU/BR – CSC-CAU/BR – Plenário-CAU/BR).  

 

11  Apresentação sobre conceitos relacionados às Relações Institucionais. 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Assessora Parlamentar CAU/BR 

  Desenvolvimento 
A Vice-presidente do CAU/BR, Daniela Sarmento, disse que a  CRI está com 
uma programação para o dia 9/11 e solicitou a colaboração dos presidentes com 
a agenda. Pontuou que está programado um encontro da CRI com o Fórum para 
a estruturação das ações de 2023, além de como o Conselho funcionará com as 
mudanças que entraram em vigor no início do ano. A Assessora Parlamentar 
do CAU/BR, Luciana Rubino, ressaltou a importância da participação dos 
CAU/UF nesse evento para estabelecer uma relação com os parlamentares e 
deputados, a fim de formar uma base forte. Falou, também, sobre as emendas 
e a relação com o orçamento secreto, que tirou o poder dos ministérios em 
apresentar seus programas. Devido a isso é primordial o estabelecimento de 
uma relação próxima com os parlamentares para promover o diálogo e defesa 
dos interesses do CAU.  

  Encaminhamento 
Não houve. 

 

12  Acordo de Cooperação Técnica CAU/MG e CEMIG 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes. 

  Desenvolvimento 
A coordenadora do fórum de presidentes, Maria Edwiges Leal, relatou sobre 
o acordo entre a CEMIG e o CAU/MG, que dialoga na execução de projetos e 
instalações, promovendo a prevenção de acidentes. O Gerente Geral do 
CAU/MG, Ariel Lazzarin, falou sobre a exitosa parceria com a CEMIG, que foi 
destacada pela Associação Brasileira de Energia Elétrica. Explicou que, com o 
sucesso do acordo, a ideia é replicá-lo nos demais estados, com suas 
respectivas concessionárias de energia. O presidente do CAU/RN, José 
Jefferson, comentou que no Rio Grande do Norte existe uma relação com a 
empresa responsável pela consessão de energia e que a mesma solicita o ART 
para instalação, assim, demonstrou interesse em conhecer mais sobre o acordo 
do CAU/MG. O presidente do CAU/ES, Heliomar Venâncio, elogiou a ideia e 
sugeriu que o acordo não se limite às empresas forncedoras de energia e 
pontuou, também, tratativas com as companhias de água/sanemaneto. 

  Encaminhamento 
Ofício: Apresentar ao CAU/BR a experiência entre o CAU/MG e a CEMIG e 
sugerir ao CAU/BR, a partir do contato com a ABRADEE, avaliar o 
estabelecimento de um acordo entre o Conselho e as empresas 
forncedoras de energia e água em todos os estados, o que poderá trazer 
benefícios à toda a população, bem como ampliar as frentes de 
fiscalização. 

 
  



 
 

 

 

13 Fiscalização x Limite Folha 

Fonte Presidente do CAU/SC, Patricia Figueiredo Sarquis Herden. 

Condução 
Presidente do CAU/SC, Patricia Figueiredo Sarquis Herden. 

  Desenvolvimento 
A Presidente do CAU/SC, Patricia Figueiredo Sarquis, falou sobre a 
Resolução n° 198 (que dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional da 
Arquitetura e Urbanismo, sobre as ações de natureza educativa, preventiva, 
corretiva e punitiva, sobre os procedimentos para instauração, instrução e 
julgamento de processos e para aplicação de penalidades por infração à 
legislação vigente e dá outras providências) e tratou da análise de viabilidade e 
impactos de implantação. O Gerente Geral do CAU/SC, João Scarpin, fez uma 
apresentação sobre a análise realizada pelo CAU/UF. Demonstrou o panorama 
atual de Santa Catarina e seus postos. Fez considerações relevantes e analisou 
os cenários, simulando novas contratações, expondo os problemas gerados. 
Reiterou sobre o artigo que delibera que, em casos justificados, o CAU/UF 
poderá utilizar corpo de conselheiros ou profissionais sem vínculo empregatício 
com o CAU/UF, ou instrumento de parceria sem repasse financeiro, em apoio às 
atividades de fiscalização para auxiliar na verficação de indício de infração. A 
presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Leal, falou sobre a criação do cargo 
auxiliar de fiscalização e sobre como essa contratação se encaixa bem pelo nível 
médio e salário ofertado. Relatou que muitos CAU/UF básicos não possuem 
orçamento para aumentar seu quadro de arquitetos, mas que tal cargo seria uma 
boa alternativa, já que auxiliaria a fiscalização. Citou, também, a situação de 
Minas Gerais e que esse profissional, também, seria como uma companhia, uma 
segurança às(aos) profissionais em suas jornadas de fiscalização. 

  Encaminhamento 
Não houve. 

 

14  Apreciação Calendário 2023. 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes. 

  Desenvolvimento 
A coordenadora do fórum de presidentes, Maria Edwiges Leal, comentou 
sobre as dificuldades existentes nas datas de reuniões do fórum em 2023. 
Reiterou a importância de tais encontros acontecerem em cidades em que a 
gestão ainda não esteve presente, para que os presidentes conheçam as 
diferentes realidades dos CAU/UF, principalmente os básicos. A presidente do 
CAU/DF, Mônica Andrea, reiterou que acredita que a reunião do fórum em 
janeiro não é viável, tendo em vista que nesse período acontecem muitas 
viagens pessoais e é difícil para conseguir hospedagem e vôo devido à alta 
demanda. Sugeriu que a reunião na Paraíba aconteça em outra data. O 
presidente do CAU/PB, Eduardo Nóbrega, expôs que, para um CAU pequeno 
sediar eventos como esse, é preciso disponibilização de recursos e esforços. 
Comentou que a alteração da reunião de janeiro deveria ter acontecido quando 
o calendário foi aprovado, meses atrás, pois o CAU/PB já tomou as providências 
para receber o evento na data marcada. O presidente do CAU/GO, Fernando 
Camargo, falou que o fórum deve levar em consideração que a escolha de datas 
depende das ações do CAU/BR. Sugeriu que hoje seja definida apenas a data 
da reunião de janeiro, mas que as demais reuniões aguardem a definição do 
caléndario do CAU/BR para serem marcadas sem embate de datas. 

  Encaminhamento 
Aprovar o calendário conforme o seguinte: 

FÓRUM DE PRESIDENTES 2023 
JAN – Paraíba - 19 e 20 
FEV – Amazonas + ampliada - 13 e 14  
MAR – Rio Grande do Norte - 16 e 17 



 
 

 

ABR – Goiás - 13 e 14 
MAI – Espírito Santo - 18 e 19 
JUN – Maranhão - 15 e 16 
JUL – Sergipe - 20 e 21  
AGO – Distrito Federal + Ampliada - 17 e 18 
SET – Mato Grosso do Sul - 14 e 15  
OUT – Pará - 19 e 20 
NOV – Paraná - 16 e 17 
DEZ – Distrito Federal + Ampliada - 14 e 15 

 
Ofício: Enviar datas ao CAU/BR. 

 

15 Projeto Amazônia. 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes. 

  Desenvolvimento 
Conforme apresentado na reunião realizada em Rio Branco, as(os) Presidentes 
apresentaram possibilidades de desenvolvimento da ação. 

  Encaminhamento 
Na reunião de novembro as(os) Presidentes Welton, Akel, Jean e Dandara 
apresentarão contribuições acerca do desenvolvimento do projeto Rede 
Amazônia para o Fórum. 

 

16 Registro de órgãos públicos junto ao CAU. 

Fonte Presidente do CAU/CE, Lucas Rozzoline. 

Condução 
Presidente do CAU/CE, Lucas Rozzoline. 

  Desenvolvimento 
O Presidente do CAU/CE, Lucas Rozzoline, comentou sobre a cobrança aos 
órgãos públicos que prestam serviços de arquitetura, como urbanismo e 
paisagismo das cidades, se registrem ao Conselho, porém a prefeitura justifica 
que não é necessário, já que os engenheiros registrados nos órgãos não 
trabalham com atividades exclusivas de arquitetos. A presidente do CAU/MG, 
Maria Edwiges Leal, explicou que a coordenação de planejamento urbano deve 
ser exclusiva do profissional arquiteto e urbanista. Relatou os casos identificados 
em Minas Gerais de editais que contratam “analistas de projetos”, mas exigem 
o diploma de arquitetura e urbanismo para inscrição no cargo, assim contratar o 
profissional sem precisar oferecer as obrigações exigidas. Ressaltou que a 
justiça reconheceu essa situação conforme peças jurídicas encaminhadas pelo 
CAU/MG. Com isso, mesmo que o cargo não seja exclusivo a um arquiteto e 
urbanista, mas se o diploma de arquitetura e urbanismo for exigido, o profissional 
deverá ser reconhecido por esse título e amparado com o salário mínimo 
estipulado pelos Conselhos. O Presidente do CAU/PR, Milton Carlos 
Zanelatto, comentou que no Paraná está previsto que o CAU possa registrar as 
entidades como o IAB, o Sindicato, ASBEA, a Prefeitura, entre outros. Tal 
ferramenta não é utilizada como deveria, o que impossibilita uma relação 
institucional mais próxima entre os órgãos. 

  Encaminhamento 
Não houve. 

 

17 Proposta de encontro nacional de Gerências Administrativas e Financeiras 
para: padronização de procedimentos, discussão sobre dívida ativa, 
editais de patrocínio - prestação de contas, folha de pagamento, E-social, 
controle patrimonial, entre outros assuntos. 

Fonte Presidente do CAU/CRE, Lucas Rozzoline. 

Condução 
Presidente do CAU/CRE, Lucas Rozzoline. 



 
 

 

  Desenvolvimento 
O Presidente do CAU/CE, Lucas Rozzoline, comentou sobre a proposta do 
encontro de gerências para tratar de várias questões que os CAU/UF praticam, 
mas que não existe uma definição do CAU/BR sobre as mesmas. Questionou se 
essas se enquadram na autonomia adminsitrativa financeira dos CAU/UF ou se 
uma decisão do CAU/BR é necessária. Os presidentes se manifestaram 
favoráveis à realização de um encontro para alinhamento de ideias. 

  Encaminhamento 
Ofício: Propor ao CAU/BR a realização de um encontro nacional entre os 
setores Administrativos e Financeiros dos CAU/UF para que sejam 
encaminhadas ações sobre assuntos correlatos, em especial à Nova Lei de 
Licitações, Lei Geral de Proteção de Dados e compartilhamento de boas 
práticas. 

 

18 Extra Pauta: Recomendação do Ministério Público do Amapá ao Corpo de 
Bombeiros 

Fonte Presidente do CAU/AP, Welton Barreiros 

Condução 
Presidente do CAU/AP, Welton Barreiros 

  Desenvolvimento 
O Presidente do CAU/AP, Welton Barreiros, compartilhou com os presidentes 
sobre a recomendação do Ministério Público do estado do Amapá ao Corpo de 
Bombeiros de que somente arquitetos e engenheiros podem fazer análise de 
projetos. Expôs que, antes dessa recomendação, o Corpo de Bombeiros tinha 
autonomia, por meio de uma lei própria, para realizar essa ação. Sugeriu a 
criação de uma cartilha nacional direcionada ao Corpo de Bombeiros, orientando 
e explicando a importância do profissional para a realização dessas atividades. 
Solicitou o compartilhamento de experiências para que o CAU/AP tenha base 
para responder ao Corpo de Bombeiros. O presidente do CAU/RN, José 
Jefferson, comentou sobre uma reunião entre engenheiros e arquitetos para 
tratar sobre instruções normativas do Corpo de Bombeiros, além disso, foi 
solicitado ao coordenador do projeto que os arquitetos e engenheiros possam 
participar da revisão de tais instruções e das decisões a serem tomadas, 
considerando que vão de encontro à atividade, análise de projeto e aprovação.  

  Encaminhamento 
Ofício: Propor ao CAU/BR a criação de uma cartilha nacional direcionada 
ao Corpo de Bombeiros com orientações sobre a profissão e suas 
atribuições. 

 
 

19  Palestra "Salvador, capital da América Portuguesa", com o 
Arquiteto e Urbanista Chico Senna. - 16h - 17h30. 

 

20  Visita Técnica. 

 
 

Esta Súmula foi aprovada na 22ª Reunião do Fórum de Presidentes, realizada no Rio Grande do Sul, no dia 16 de 
novembro de 2022. 
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