
 

 

 

 

 
 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 14 à 16/12/2022 

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: 23ª Reunião do Fórum de Presidentes 
Local: CAU/RJ – Av. República do Chile, 230 - 23º andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ. 
Início: 14/12/2022 às 09:00 Término: 16/12/2022 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/UF. Participar, também, dos eventos em comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista. 
 

Descrição das atividades realizadas no evento: 
 
A 23ª Reunião do Fórum de Presidentes dos CAU/UFs iniciou no dia 14 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro/RJ. A pauta 
apresentou os seguintes aspectos: 
 

1. Comunicados; 
2. Proposta de convênios; 
3. Modernização da biometria; 
4. Lei Geral de Proteção de Dados; 
5. Carta do Setor Público; 
6. Atualização sobre encaminhamentos do ano de 2022 do Fórum de Presidentes; 
7. Palestra “Arquitetura Portuguesa Atual”, com o Arquiteto João Belo Rodeia, membro da Ordem dos Arquitectos (OA, 

Portugal).  
 
 (súmula anexa) 

Avaliação do evento: 
Reunião produtiva com diversas discussões e encaminhamentos ao CAU/BR. 
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I. Verificação de quórum e justificativa de ausências 

 
Após verificação de quórum, foi dado início a 23ª Reunião do Fórum de 
Presidentes do 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 

23ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
 FÓRUM DE PRESIDENTES - 2022 

  DATA 14 de dezembro de 2022 HORÁRIO 9h às 18h 

  LOCAL Formato Híbrido -  CAU/RJ -  Sede - Av. República do Chile, 230 – Centro 

 Nádia  Somekh Presidente CAU/BR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPANTES 

Dandara Cristtini Brito Lima Presidente CAU/AC 

Fernando Cavalcanti Presidente CAU/AL 

Welton Barreiros Alvino Presidente CAU/AP 

Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira Presidente CAU/BA 

Lucas Rozzoline  Presidente CAU/CE 

Mônica Andrea Blanco Presidente CAU/DF 

Hermes da Fonseca Neto Presidente CAU/MA 

Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente CAU/MG 

João Augusto Albuquerque Soares Presidente CAU/MS 

Andre Nör Presidente CAU/MT 

José Akel Fares Filho Presidente CAU/PA 

Eduardo de Oliveira Nóbrega Filho Presidente CAU/PB 

Rafael Amaral Tenório Albuquerque Presidente CAU/PE 

Milton Carlos Zanelatto Presidente CAU/PR 

Pablo Benetti Presidente CAU/RJ 

José Jefferson de Souza Presidente CAU/RN 

Tiago Holzmann da Silva Presidente CAU/RS 

Patrícia Sarquis Herden Presidente CAU/SC 

Catherine Otondo Presidente CAU/SP 

Heloísa Diniz de Resende Presidente CAU/SE 

Silenio Martins Camargo Presidente CAU/TO 

Thais C. Marzurkicwicz Presidente CAU/PR 

Lúcio Flávio Paiva e Paiva Conselheiro CAU/MA 

    

ASSESSORIA Ariel Lazzarin Gerente Geral CAU/MG 

Adriana Valadares Santos Secretaria Executiva CAU/MG 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
Desenvolvimento 

A Coordenadora do Fórum, Edwiges Leal, após verificar o quórum, realizou a 

abertura da reunião e passou à palavra ao anfitrião do CAU/RJ, Presidente Pablo 

Benetti, que deu boas-vindas e comentou sobre a programação dos demais 

eventos a serem realizados no decorrer da semana, em comemoração ao Dia do 

Arquiteto e Urbanista. A Coordenadora do Fórum, Edwiges Leal, agradeceu ao 

presidente Pablo Benetti e passou a palavra para a Presidente do CAU/BR, Nádia 

Somekh, que, também, realizou os agradecimentos e pontuou três comunicados: 

1- realização do Seminário do CEAU para discutir o conteúdo que será 

encaminhado  ao Congresso Mundial de Arquitetos – UIA 2023, agradeceu aos 

envolvidos e destacou sobre os itens discutidos sobre o papel do arquiteto e 

urbanista para garantir  a sustentabilidade em relação à Amazônia; sobre o 

patrimônio, considerado, também, como sustentabilidade; 2 – informou sobre o 

convite recebido pela equipe de transição do Governo para dar continuidade aos 

assuntos referentes ao Conselho, discutidos com a gestão anterior; 3- na Plenária 

Ampliada, programada para o dia 16 de dezembro de 2022, será concedido aos 

presidentes um momento para apresentarem as ações desenvolvidas no 

exercício de 2022. Dando seguimento à pauta, a Coordenadora do Fórum, 

Edwiges Leal, a pedido do Presidente do CAU/MT, André Nör, solicitou inclusão 

como item 8 o tema “Instalação Comissão de Fiscalização”, que foi aceito por 

todos. Em seguida, comentou sobre a homologação do Fórum de Presidentes, 

de modo a ser adequado aos tramites regimentais. Por fim, relatou sobre as 

atividades e suas execuções. Nesse momento, os presidentes realizaram 

agradecimentos à Coordenadora do Fórum, Edwiges Leal, e ao Gerente Geral do 

CAU/MG, Ariel Lazzarin, pela organização das reuniões. O Presidente do 

CAU/PR, Milton Gonçalves, realizou reinvindicação ao Fórum sobre a 

necessidade de implementação do Refinanciamento de Débitos, REFIS, para os 

arquitetos e urbanistas, visto que muitos profissionais ainda não se recuperaram 

financeiramente dos impactos ocasionados pela pandemia do Covid-19. Desse 

modo, poderão iniciar o ano de 2023 em dia com o CAU, uma vez que a 

inadimplência acarreta diversas consequências, sobretudo, no colégio eleitoral. 

Finalizando, agradeceu a forma com que os trabalhos foram realizados. A 

Presidente do CAU/SC, Patrícia Herden, destacou sobre o desafio da 

institucionalização do Fórum em 2023, considerando que ele terá um novo caráter 

oficial. Reforçou, ainda, sobre a importância de todos CAU/UF participarem de 

todas as reuniões do Fórum. Nesse sentido, a Coordenadora Edwiges Leal 

ressaltou que no mês de janeiro será possível discutir todos os encaminhamentos 

para o ano de 2023, com o intuito de tentar viabilizar a participação de todos. Na 

sequência, o Presidente do CAU/RN, José Jefferson de Sousa, apontou a 

importância de um posicionamento do CAU, bem como da padronização de 

informações quanto à aceitação do exercício profissional dos formandos na 

modalidade de Ensino à Distância – EAD. Em seguida, o Presidente do CAU/BA, 

Neilton de Oliveira, destacou a importância de se tentar equilibrar a parte 

financeira dos CAU/UF. Por fim, o Presidente do CAU/CE, Lucas Rozzoline, 

ressaltou sobre a troca de experiências e agradeceu a convivência neste período. 

 Aprovação da Súmula da 22ª 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 22ª reunião do Fórum de Presidentes. 
 



 
 

 

Encaminhamento 
 Aprovar a Súmula da 22ª reunião do Fórum de Presidentes. 

 

02 Proposta de convênios. 

Fonte Presidente CAU/RS Tiago da Silva. 

Condução Presidente CAU/RS Tiago da Silva. 

Desenvolvimento 
O Presidente do CAU/RS, Tiago da Silva, apresentou a proposta de convênios, que 

consiste em formalizar no Fórum de Presidentes um termo de cooperação entre os 

CAU/UF, denominado termo “guarda-chuva”, o qual permitirá a realização de vários 

projetos em parceria entre os estados. Assim, encaminhará ao Fórum uma minuta 

do documento para conhecimento de todos para posteriores considerações. O 

Presidente do CAU/AL, Fernando Cavalcanti, mencionou que o CAU/BR deveria ser 

responsável por campanhas publicitárias de maior significância, enquanto os 

CAU/UF seriam encarregados de campanhas regionais. O presidente do CAU/RN, 

José Jefferson de Souza, afirma que, para a sociedade ter ciência da importância 

do arquiteto e urbanista, as campanhas publicitárias precisam ser constantes, e não 

esporádicas, como vem ocorrendo. Na sequência, o Presidente do CAU/CE, Lucas 

Rozzoline, destaca que uma das atribuições do CAU é a orientação, propondo a 

criação de uma Comissão de Comunicação do CAU/BR, que seja majoritariamente 

composta por Presidentes dos CAU/UF, e não constituída exclusivamente por 

Conselheiros Federais. 

Encaminhamento Análise da proposta de convênio elaborada pelo CAU/RS para posterior discussão 

na 24ª Reunião do Fórum de Presidentes. Enviar ofício ao CAU/BR propondo maior 

constância para as campanhas de valorização da profissão, além de solicitar a 

criação de uma Comissão de Comunicação com participação de representantes do 

Fórum de Presidentes. 

 

03 Modernização da Biometria. 

Fonte   Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução   Coordenação Fórum de Presidentes. 

  Desenvolvimento 
O Gerente Geral do CAU/MG, Ariel Lazzarin, relatou que o CAU/BR, mediante o 

pagamento de mensalidade, disponibiliza os equipamentos necessários para a 

realização de coleta biométrica. Foi retratado que tal ação resultou em um aumento 

no número de carteiras emitidas. Contudo, como ponto de melhoria, foi apontado 

que não há uma receita por parte do CAU/UF no valor pago pelo profissional para 

execução do serviço. Além disso, houve a sugestão de realização de convênio com 

outros órgãos públicos para emissão da carteira. O Presidente do CAU/CE, Lucas 

Rozzoline, recomenda o encaminhamento ao CAU/BR da proposta de coleta 

biométrica digital. Na sequência, o Presidente do CAU/MS, Augusto João Soares, 

mencionou a utilidade de inserir o número de registro do CAU na carteira nacional. 

Por oportuno, o Presidente do CAU/TO, Silênio Camargo, manifestou sobre 

possível vazamento de informações do sistema do CAU para lojistas. Após várias 

manifestações, os CAU/UF decidiram enviar as informações ao CAU/BR. A 

Coordenadora do Fórum, Edwiges Leal, afirmou que o objetivo dos 

encaminhamentos é eliminar os sintomas de autarquia federal arcaica. Adiante, a 

Presidente do CAU/DF, Mônica Blanco, abordou sobre a importância da 

aproximação do CAU com os egressos e estudantes, considerando significativo 

criar um senso de pertencimento. 

  Encaminhamento 
Enviar ofício ao CAU/BR referente à denúncia sobre vazamento de dados em nome 

do Fórum por meio das denúncias estaduais (MG, TO, AP). Encaminhar ofício 

sugerindo aprimoramento da coleta biometria por meio de cooperação com outros 



 
 

 

órgãos federais, ampliando o acesso dos profissionais à carteira profissional. Além 

da análise sobre a qualificação da utilização da carteira profissional, com eventual 

integração a outros registros federais (TRE, CNH, GOV). Ainda, qualificar a forma 

de coleta, atualizando os equipamentos e tecnologia existente. 

 

 05    Carta do Setor Público. 

Fonte  Presidente CAU/RJ Pablo Benetti 

Condução 
Presidente CAU/RJ Pablo Benetti 

Desenvolvimento 
O Presidente do CAU/RJ, Pablo Benetti, discorreu sobre a “Carta dos Arquitetos(as) 

e Urbanistas servidores(as) públicos(as) ao CAU-BR, ao Estado e à sociedade”. Os 

seguintes itens foram destacados como demandas imediatas a serem 

encaminhadas ao CAU/BR: item 7. Criação de RRT específico aos trabalhos 

desenvolvidos em órgãos públicos e campanhas de conscientização quanto à 

necessidade do registro, inclusive das atividades extemporâneas sem ônus aos 

profissionais; item 16. Inclusão pelo CAU/BR no Sistema de Informação e 

Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - SICCAU da categoria de 

Arquiteto(a) e Urbanista Servidor(a)/Empregado(a) Público(a), de forma a permitir 

uma visão do quantitativo nas 3 esferas de governo e distribuição espacial frente ao 

número total de profissionais do sistema CAU-BR. O Presidente do CAU/RJ 

mencionou que também podem ser encaminhadas ao CAU/BR questões 

relacionadas à comunicação e à formação (cursos), itens 11 e 14. Contudo, tais 

demandas representam menor urgência e podem ser abordadas em outra 

oportunidade. Ademais, foi sugerido a organização de um seminário nacional que 

pautasse os tópicos da Carta de maneira mais clara.  

   Encaminhamento 
Encaminhar a Carta dos Arquitetos(as) e Urbanistas servidores(as) públicos(as) ao 

CAU-BR, com ênfase para os itens 7 e 16. 

 

04 Lei Geral de Proteção de Dados. 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes. 

 

   Desenvolvimento 

O Presidente do CAU/AP, Welton Alvino, realizou um breve relato sobre a Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, na qual todo órgão ou empresa tem a 

responsabilidade de assegurar a proteção de todos os dados recebidos. 

Posteriormente, informou sobre as sanções que serão aplicadas pelo não 

cumprimento das normas e ressaltou a importância da implementação da Lei que 

se encontra em vigor. Por fim, afirmou preocupação quanto ao nível de 

vulnerabilidade que os CAU/UF estão enfrentando, para exemplificar citou diversos 

ataques de hackers ocorridos recentemente. Adiante, A Coordenadora do Fórum, 

Edwiges Leal, sugeriu convidar um especialista para realizar uma apresentação no 

Fórum sobre o tema. Ademais, recomendou que o CAU/BR apresente o plano de 

ações para implementação/regulamentação da LGPD, a fim de evitar a sucessão 

de ataques sofridos. Adiante, a Presidente do CAU/DF, Mônica Blanco, ressaltou a 

existência de um documento que comprova a fragilidade da segurança dos dados 

do CAU, inclusive, esse arquivo foi encaminhado para o CAU/BR na gestão anterior. 

O Presidente do CAU/AL, Fernando Cavalcanti, destacou outro ponto, a Lei 14.133, 

que é a nova lei de licitações. Dessa forma, evidenciou a importância de realizar 

treinamentos direcionados a essa regulamentação, bem como a LGPD. Ainda foi 

apontado que o CAU/PR e o CAU/SP se comprometeram a pagar por cursos de 



 
 

 

capacitação relacionados a essas duas leis. O Presidente do CAU/RS, Tiago da 

Silva, reforçou a ideia do termo de convênio entre os estados, exemplificou citando 

que os CAU/UF podem realizar a contratação de consultoria e treinamento de forma 

integrada. Cita a implantação do Omnichannel, plataforma que unifica o 

atendimento e qualifica a comunicação interna entre os setores do CAU. Sugeriu 

que essa contratação e operacionalização também pode ser feita de maneira 

unificada, a fim de economizar recursos. Por fim, o Presidente do CAU/RJ, Pablo 

Benetti, apontou a necessidade de reafirmar a solicitação feita ao CAU/BR referente 

a criação de uma Comissão responsável por organizar um critério único de descarte 

de documentos. 

Encaminhamento 
Questionar CAU/PR e CAU/SP sobre capacitações planejadas referente a LGPD e 

Licitações. Apresentar proposta de Termo de Referência desenvolvido pelo 

CAU/MG na Reunião do Fórum de Presidente do mês de Janeiro. Recuperar 

informações sobre o envio dos relatórios circunstanciados, compatibilizar 

informações e apresentar o estado da arte ao Fórum. Enviar ofício ao CAU/BR 

solicitando informações quanto às medidas realizadas sobre a LGPD, bem como 

requisitar que sejam apresentadas ao Fórum. Encaminhar documento produzido 

pelo CAU/DF. Destacar a importância da segurança de dados. Reafirmar solicitação 

sobre a Gestão Documental, pela unificação de um procedimento sobre a 

eliminação de documentos, uma vez que está atrelada à LGPD.  

 

 

06 Atualização sobre encaminhamentos do ano de 2022 do Fórum de 
Presidentes. 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
 Coordenação Fórum de Presidentes. 

Desenvolvimento 
O Gerente Geral do CAU/MG, Ariel Lazzarin, realizou a apresentação da tabela de 
encaminhamentos dos ofícios do Fórum de Presidentes ao CAU/BR. Os temas dos 
aproximadamente 60 encaminhamentos foram apresentados, sendo discutida a 
importância do trabalho do Fórum. 

Encaminhamento 
Solicitar um retorno do CAU/BR dos ofícios que ainda não foram tramitados. 

 

07 Canais de comunicação CAU. 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Representante CAU/BR. 

  Desenvolvimento 
A Chefe de Gabinete da Presidente do CAU/BR, Cristiane Siggea Benedetto, 

relatou que a administração do site institucional do CAU/BR é de responsabilidade 

da Assessoria de Comunicação e de empresa contratada. Contudo, descreveu a 

necessidade de contratação de empresa mais robusta que será capaz de lidar com 

os novos sites. Desse modo, será avaliado se a atual empresa está habilitada para 

tal trabalho. Entretanto, o principal ponto a ser destacado é o reconhecimento de 

uma série de invasões nos sites do CAU/BR e dos CAU/UF, pontuando sobre a 

urgência de mudança. Emergencialmente, o CAU/BR identifica a possibilidade de 

colocar no ar um novo layout de site, baseado no CAU/RS. Também está sendo 

migrado todo o conteúdo estático para esse novo layout e os plugins dos hotsites 

na medida que as prioridades são assinaladas. A chefe ainda afirmou que outra 

demanda imediata é a ouvidoria. Além disso, pediu para todos os CAU/UF usarem 

esse novo layout do CAU/BR em seus sites, a fim de unificar a imagem do Conselho. 

Posteriormente, foi informado que a empresa responsável por essa transição fará 



 
 

 

contato com os CAU/UF para que suas necessidades específicas sejam 

customizadas nas plataformas de cada estado. A estimativa é que essa migração 

seja feita entre 3 e 4 instituições por semana. Finalizando, alertou que não existe 

risco de o SICCAU ser invadido, pois está completamente independente do site. 

Encaminhamento 
 

 

08 Instalação Comissão de Fiscalização. 

Fonte Presidente do CAU/MT André Nör. 

Condução 
Representante CAU/BR. 

  Desenvolvimento 
Considerando que neste momento o Presidente do CAU/MT, André Nör, não 
estava presente, o item foi retirado de pauta. 

 

09 Palestra “Arquitetura Portuguesa Atual”, com o Arquiteto João Belo 
Rodeia, membro da Ordem dos Arquitetos (OA, Portugal). 

 O convidado realizou uma apresentação que mesclou dados históricos, teóricos e 
conceituais da produção arquitetônica e urbanística portuguesa, do passado à 
contemporaneidade. Assim, registrou-se, com excelência, a importância de que a 
discussão sobre a qualidade do trabalho desenvolvido pelos profissionais nunca 
seja perdida de vista. 

 
Esta Súmula foi aprovada na 24ª Reunião do Fórum de Presidentes, realizada em João Pessoa, no 
dia 19 de janeiro de 2023. 

 

   Maria Edwiges Leal – CAU/MG 
                                             Coordenadora Geral 

 
Welton Barreiros – CAU/AP 

Coordenador   
                             Lucas Rozzoline – CAU/CE 

                            Coordenador  
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