


 
 

 

 

I. Verificação de quórum e justificativa de ausências 

 
Após verificação de quórum, foi dado início a 22ª 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 

22ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
 FÓRUM DE PRESIDENTES - 2022 

 
DATA 

16 de novembro de 2022 HORÁRIO 9h às 18h 

17 de novembro de 2022 9h às 12h 

 
LOCAL 

Formato Híbrido -  CAU/RS - Rua Dona Laura, 320 - Cobertura Edifício La 
Defense - Rio Branco. Porto Alegre/RS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPANTES 

Dandara Cristtini Brito Lima Presidente CAU/AC 

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 

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 

Andre Nör Presidente CAU/MT 

José Akel Fares Filho Presidente CAU/PA 

Milton Carlos Zanelatto Presidente do CAU/PR 

Tiago Holzmann da Silva Presidente CAU/RS 

Pablo Benetti Presidente CAU/RJ 

José Jefferson de Souza Presidente CAU/RN 

Antonio Lopes Balau Presidente CAU/RO 

Patrícia Sarquis Herden Presidente CAU/SC 

Poliana Risso Vice-Presidente CAU/SP 

Heloísa Diniz de Resende Presidente CAU/SE 

Silenio Martins Camargo Presidente CAU/TO 

 
 
 
CONVIDADOS 

Eduardo Lino Duarte. Conselheiro CAU/MS  

Ricardo Mascarello Conselheiro Federal 

Luciana Rubino Assessora Parlamentar CAU/BR 

Ednezer Flores Conselheiro Federal 

Andrea Larruscahim Ilha Vice-Presidente CAU/RS 

 
ASSESSORIA 

 
Ariel Lazzarin 

 
Gerente Geral do CAU/MG 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
Desenvolvimento 

A Coordenadora do Fórum de Presidentes, Maria Edwiges Leal, informou sobre 
os comunicados: 
 
   a. Encaminhamentos da 21ª Reunião: 

i. Ofício 041/2022 - Resolução n° 126 – CSC - Resolução n° 126 – 
CSC - 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 – 1630439. 
ii. Ofício 042/2022 - Normatização Diárias – Revisão Resolução 47 – 
1630441. 
iii. Ofício 043/2022 - Revisão da Resolução 116 - criação dos 
escritórios descentralizados – 1636458. 
iv. Ofício 044/2022 - Financiamento de atividades dos CAU/UF 
básicos e intermediários – 1630433. 
v. Ofício 045/2022 - Acordo de Cooperação Técnica CAU/MG e 
CEMIG – 1630454. 
vi. Ofício 046/2022 - Calendário 2023 - Fórum de Presidentes – 
1630445. 
vii. Ofício 047/2022 - Proposta Encontro Nacional de Gerências 
Administrativas e Financeiras – 1630451. 
viii. Ofício 048/2022 - Recomendação do Ministério Público do Amapá 
ao Corpo de Bombeiros – 1636566. 
 

b. Retorno CAU/BR: 
i. Ofício CAU/BR 321/2022 – resposta ao Ofício 32/2022 – 1603487. 
ii. Proposta de Atualização do Protocolo de Intenções entre o CAU e 
o BB – 1603487. 
iii. Protocolo de Intenções. 
iv. Ofício CAUBR 076-2022 - Solicita formalmente o aditivo do 
Protocolo que recebeu em 22/06/2022, resposta negativa do 
Banco- 1603487. 
c. Evento Nacional - Setor Secretarias dos CAU/UF (6 e 07 de 
março/2023). 
* Sugeriu-se pautar no evento uma discussão sobre metodologias 
para comunicação interna institucional. 
d. Comunicado do retorno do presidente André Noir – CAU/MT – ao Fórum 
de Presidentes. 

 

02 Aprovação da Súmula da 21ª 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 21ª reunião do Fórum de Presidentes sem maiores discussões, 
essa foi aprovada pelos presentes. 

Encaminhamento    Aprovar a Súmula da 21ª reunião do Fórum de Presidentes. 

 

03 Modernização da Biometria. 

Fonte    Presidência CAU/CE 

Condução    Presidente CAU/CE Lucas Rozzoline 

  Desenvolvimento 
ITEM RETIRADO DE PAUTA 

  Encaminhamento 
PAUTAR NA PRÓXIMA REUNIÃO 

 

04 Encaminhamento da proposta de revisão da Resolução 193. 



 
 

 

Fonte Presidências CAU/DF e CAU/CE. 

Condução 
Presidentes Mônica Blanco e Lucas Rozzoline. 

Desenvolvimento 
      Presidente Edwiges Leal solicitou inclusão feita pelo Presidente do CAU/MT  

André Nör que comentou sobre a resolução 193 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 e dá outras providências. Manifestou 
posicionamento do CAU/MT e de outros CAU/UF sobre o tema e expôs que não 
houve consulta e nem comunicação do CAU/BR com os estados em relação as 
decisões tomadas, a exemplo dos descontos concedidos e da antecipação de 
dois meses no perdão das multas O presidente do CAU/RS Tiago Holzmann 
comentou que os descontos podem e devem ser discutidos mas que a forma 
com que eles foram decididos não foi correta pois os CAU/UFs tomaram ciência 
de que estavam abrindo mão de receita sem terem sido previamente informados. 
Falou brevemente sobre o CSC e a proposta de aumento do seu valor percentual 
acima das taxas e que os CAU/UFs brigaram para que isso não seja uma 
imposição. A presidente CAU/DF Mônica Andrea comentou sobre o ofício 
enviado ao CAU/BR pelo CAU/DF com contribuições e questionamentos sobre 
a resolução. Questionou sobre a recente decisão de rescindir as multas no final 
do ano e deu exemplo de profissionais que optaram por pagar todas as multas 
ainda esse ano para ficar em dia com o Conselho mas que agora se sentem 
desvalorizados com as multas sendo perdoadas. 

 

 

 

  Encaminhamento 

Enviar ofício ao CAU/BR propondo que seja concedido desconto de 90% na 
anuidade de empresas LTDA constituídas por um único arquiteto e um socio 
minoritário, que seja aberta para os profissionais que se ausentam do país para 
desenvolver uma formação de mestrado ou doutorado a possibilidade de pagar 
uma anuidade proporcional com desconto de 95% durante o tempo de 
permanência comprovada no exterior e que para o profissional que retorna do 
exterior após, comprovadamente desenvolver uma formação de mestrado ou 
doutorado seja aberta a possibilidade de eliminar a ação de cobrança no seu 
regresso de anuidade durante o tempo de sua permanência no exterior. 

 

 05    ISS. 

Fonte  Coordenação Fórum de Presidentes 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes 

Desenvolvimento 
   A Assessora Parlamentar do CAU/BR, Luciana Rubino informou que fez um  

existem duas maneiras de tributar o ISS: na residência do contribuinte ou no 
local da obra. Relatou que quando se trata de projeto arquitetônico, geralmente 
esse imposto é cobrado no domicílio do contribuinte mas que a forma de 
cobrança e a alíquota divergem nos municípios. Alguns municípios utilizam o 
modelo de “imposto único” em que o responsável paga um valor fixo e então 
pode fazer quantos projetos desejar. Pórem, é preciso tomar cuidado se a 
cobrança for feita no local da obra para que não aconteça de forma duplicada. 
O presidente do CAU/RJ comentou que entende que essa cobrança é de 
obrigação dos municípios mas que os presidentes estão recorrendo ao CAU/BR 
em busca de ajuda para formular um projeto de lei federal porque se a cobrança 
continuar sendo feita pelos municípios, cada um com sua autonomia, o problema 
nunca vai ser resolvido. Citou casos de arquitetos que participam de projetos em 
cidades diferentes das que residem e que são cobrados pelo projeto e pela obra 
em locais diferentes. Finalizou dizendo que busca uma modificação da 
legislação federal que simplifique esse processo de forma que não cobre os 
arquitetos duplicadamente, com a cobrança do ISS sobre o projeto sendo feita 
apenas no local de residência, onde o profissional possui seu escritório 
registrado. Já a cobrança do ISS sobre a obra, não pode ter uma outra inscrição, 
devendo ser apenas um valor percentual relacionado a obra. Sugeriu consultar 



 
 

 

o jurídico para que a ação seja planejadada da melhor forma e também a criação 
de uma campanha públicitária que informe e capacite os arquitetos sobre o 
assunto. Em seguida os presidentes fizeram suas contribuições a fala do 
presidente Pablo e compartilharam suas experiências. 

   

 

 

 

 

 

  Encaminhamento 

Enviar ofício ao CAU/BR considerando o levantamento de contribuições dos 
CAU/UF que desenvolveram estudos sobre o assunto ISS em seus estados, 
como CAU/RJ, CAU/MS e CAU/SP e considerando o os apontamentos 
apresentados à Assessoria Parlamentar do CAU/BR durante a 22ª Reunião do 
Fórum de Presidentes Gestão 2021-2023 que sugere ao CAU/BR a contratação 
de assessoria jurídica especializada em direito tributário para elaboração de 
projeto de lei, considerando a análise da legislação vigente, análise sobre a 
legalidade da cobrança, avaliação do impacto financeiro para fundamentação da 
proposta e o desenvolvimento de campanha publicitária junto aos profissionais, 
bem como o desenvolvimento de nota técnica esclarecendo sobre a legalidade 
da cobrança direcionada aos municípios. 

 

06 Apresentação da Resolução de Formalização do Fórum de Presidentes. 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes. 

Desenvolvimento 
O Gerente Geral do CAU/MG, Ariel Lazzarin comentou sobre a DPOBR N° 
0128-07/2022 que Altera o Regimento Geral do CAU e o Regimento Interno do 
CAU/BR, anexos à Resolução CAU/BR n° 139, de 28 de abril de 2017, instituindo 
o Fórum de Presidentes de CAU/UF, e dá outras providências e fez breve 
observação sobre as alterações feitas e as ações a serem tomadas. 

Encaminhamento 
Enviar ofício ao CAU/BR considerando a formalização do Fórum de Presidentes 
por meio de Deliberação e considerando o importante diálogo estabelecido 
nesse processo de construção do órgão colegiado que proponha a modelagem 
de uma estratégia para aperfeiçoamento da comunicação entre os 
encaminhamentos dados pelo CAU/BR e o Fórum de Presidentes. Sugerir que 
seja definido um canal de comunicação, o qual terá, como representante do 
Fórum, um de seus coordenadores adjuntos, estabelecendo constante interação 
com o CAU/BR por meio da representação  a ser definida.   

 

07 Projeto Rede Amazônia. 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Presidentes Welton, Akel, Jean e Dandara e Conselheiros CAU/BR 
Ricardo Mascarello e Ednezer Rodrigues Flores 

  Desenvolvimento 
   O Conselheiro Ricardo Mascarello falou brevemente sobre o projeto amazônia, 

sendo esse uma ação que trata da urbanização e mudanças climáticas e 
também dos desafios para cidades resilientes na amazônia. Falou também da 
necessidade de se ter uma visão de ocupação de território com as várias 
caracteristicas encontradas na amazônia. Resumiu que a inteção do projeto é 
mostrar o problema para o mundo e captar recursos para poder enfrenta-lo. A 
presidente do CAU/AC Dandara Cristtini fez uma apresentação sobre o 
Seminário Nacional de Meio Ambiente realizado no Acre que inclui o projeto 
amazônia. Citou os objetivos das oficinas, o diagnóstico realizado e os exemplos 
de referência do projeto. Explicou que o projeto busca a aproximação de todas 
as regiões do país e citou os eventos realizados em cada uma delas. Falou 
brevemente sobre as palestras realizadas no primeiro dia que foram voltadas 
para o desenvolvimento organizacional sustentável e solução dos problemas 
sociais e estruturais. Já no segundo dia, houve uma mesa de debates com 
convidados importantes e com foco na relação ambiental com a habitação e 
saneamento, entre outros temas pertinentes. Em seguida os presidentes fizeram 
suas contribuições ao  tema.                                                                             



 
 

 

Encaminhamento 
Enviar ofício ao CAU/BR considerando o empenho no envolvimento do CAU nas 
questões relacionadas às mudanças climáticas e preservação da Amazônia e que 
a importância dessa pauta extrapola as discussões junto à UIA e, sugerir: 
aproximação entre os CAU/UF da Amazônia Legal e a comissão responsável pelo 
desenvolvimento do assunto junto ao CAU/BR, o resgate produto do II Congresso 
Arq Amazônia realizado em 2016 e a apresentação do andamento dos trabalhos 
durante a Plenária Ampliada de dezembro de 2022, para consolidação do trabalho 
durante a Plenária Ampliada de fevereiro de 2023. 

 

08 Participação Fórum de Comissões de Exercício Profissional. 

Fonte 
Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Conselheiro CAU/MS Eduardo Lino Duarte. 

Desenvolvimento 
O Conselheiro CAU/MS Eduardo Lino Duarte fez uma apresentação sobre a 

criação do encontro dos cordenadores das CEP/UFs e a proposta de fazer um 
encontro nacional para alinhamento de ideias e troca de experiências. O primeiro 
encontro aconteceu no Rio de Janeiro pois o CAU/RJ ofereceu a sede como 
apoio e através desse encontro foi definido o nome "Fórum dos CEP" se 
espelhando no fórum de presidentes além das definições de grupos de trabalho. 
Já no segundo encontro em Brasília, aconteceu a apresentação dos GTs e a 
assinatura do Termo de Intenção de Cooperação. O terceiro encontro em Belo 
Horizonte teve a CEP-CAU/BR como convidada. Finalizou expondo as propostas 
de solução para complementação da Resolução CAU/BR N° 21/2012, proposta 
para definição das atribuições não compartilhadas com outras profissões e 
proposta do cronograma para 2023. 

Encaminhamento 
Não houve. 

 

09 Revisão Calendário 2023. 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes. 

Desenvolvimento 
   Os presidentes discutiram e definiram as melhores datas e sedes para 

realização das reuniões do fórum no ano de 2023 e fizeram as modifiações 
necessárias para não coincidir com a plenária ampliada e outros eventos do 
CAU/BR. 

Encaminhamento 
Enviar ofício ao CAU/BR com as datas e locais especificados no caledário. 

 

10 Contribuições – Proposta apresentada pela CRI-CAU/BR 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes. 

Desenvolvimento 
   A coordenadora do Fórum de Presidentes, Maria Edwiges Leal fez a leitura 

dos dez itens discutidos na reunião de Brasília e comentou brevemente sobre a 
apresentação do plano de ação da CRI-CAU/BR feita pelo conselheiro Jeferson 
Dantas. O Conselheiro Federal do CAU/RS, Ednezer Flores expôs que o 
momento político vivido no país afetou a relação da Comissão com os 
parlamentares e falou sobre a necessidade de ter um trabalho em conjunto entre 
CRI e os CAU/UFs juntamente com os deputados e representates do congresso 
para a construção de pautas para emendas futuras a serem contempladas no 
próximo orçamento. Falou brevemente sobre a sua conversa com a assessora 
do CAU/BR e as ações da CRI para resolver os problemas que vem surgindo 
nos CAU/UFs. Em seguida os presidentes fizeram suas contribuições ao  tema.  

Encaminhamento 
Enviar ofício ao CAU/BR com os seguintes assuntos: reconher o trabalho 
proposto e desenvolvido junto à Câmara dos Deputados, realizada no dia 



 
 

 

09/11/22; Enviar proposta de uma agenda com equipe de transição do governo 
federal; Transformar a Carta aos Candidatos em Política Pública; Estabelecer 
prioridades de Projetos de Lei e Emendas Parlamentares para atuação junto aos 
estados e sugerir ampliação da equipe responsável pela Assessoria 
Parlamentar. 

 

11 Apresentação do Mapeamento do Novo Congresso Nacional. 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução Coordenação Fórum de Presidentes. 

Desenvolvimento Foi feita uma apresentação sobre o resultado das eleições de 2022 em todos os 
estados que analisa a renovação da câmara e traz dados e levantamentos 
interessantes ao Conselho. Foi citado também a eleição de quatro arquitetos e 
urbanistas para a nova legislatura. Foi falado também sobre a renovação do Senado 
Federal e o destaque das bancadas em cada estado. 

Encaminhamento Não houve. 

 

12 Definição da lista com a indicação dos próximos CAU/UF a implantar o SEI para 
o CAU/BR realizar a capacitação necessária. 

Fonte Vice-Presidente CAU/SP e Presidente CAU/RO 

Condução 
Vice-presidente CAU/SP Poliana Risso 

Desenvolvimento 
   A vice-presidente CAU/SP Poliana Risso comentou sobre a implementação 

do SEI no CAU/SP e que de ínicio apenas os pagamentos já estão sendo feitos 
através desse sistema mas que a intenção é que todas as funções que não são 
caracteristicas do SICCAU migrem para esse sistema. Explicou que o projeto 
deve ser implementado em estados de três níveis: grande, médio e pequeno de 
forma conjunta em razão dos desafios que os CAU/UFs podem encontrar e da 
metadologia implementada pelo CAU/BR. Informou que na primeira etapa os 
Estados escolhidos para a implementação foram São Paulo, Rio Grande do Sul 
e Rondônia. Em seguida os presidentes dos primeiros estados a usarem o SEI 
fizeram suas contribuições ao tema e falaram sobre suas experiências com o 
sistema. Por fim, a coordenadora do Fórum de Presidentes, Maria Edwiges 
Leal elaborou a lista dos próximos CAU/UFs a receberem a implementação do 
sistema juntamente com os demais presidentes do fórum e respeitando a ordem 
dos níveis em cada uma das fases conforme sugestão do CAU/BR. 

Encaminhamento 
Enviar ofício ao CAU/BR com a Lista a ser enviada para a implantação do SEI 
nos CAU/UF conforme fases: 
FASE 1: Maranhão, Espírito Santo, Paraná 
FASE 2: Santa Catarina, Bahia, Acre 
FASE 3: Rio de Janeiro, Pará, Amapá 
FASE 4: Minas Gerais, Sergipe, Roraima, Rio Grande do Norte 
FASE 5: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Alagoas 
FASE 6: Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Amazonas 
FASE 7: Pernambuco, Paraíba, Ceará 

 

OUTROS Sobre Comunicação do CAU 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes. 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes. 

Desenvolvimento 
  

Encaminhamento 
Enviar ofício ao CAU/BR sugerindo o aperfeiçoamento do sistema de 
comunicação interna do sistema CAU, considerando a comunicação interna, 
entre CAU/BR e CAU/UF, e a comunicação com a sociedade, para que esta 
esteja alinhada ao cenário atual das cidades brasileiras e do campo de trabalho 
dos profissionais. 



 
 

 

 
 
 

Esta Súmula foi aprovada na 23ª Reunião do Fórum de Presidentes, realizada no Rio Grande de 
Janeiro, no dia 14 de dezembro de 2022. 

 
 

   Maria Edwiges Leal – CAU/MG 
                                             Coordenadora Geral 

 
Welton Barreiros – CAU/AP 

Coordenador   
                             Lucas Rozzoline – CAU/CE 

                            Coordenador  

 

 

 


