




 
 

 

 

I. Verificação de quórum e justificativa de ausências 

 
Após verificação de quórum, foi dado início a 19ª 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 

 
 

Desenvolvimento 

1.1. Ofício Fórum 023 – Assunto: Reunião da Comissão de Planejamento e 
Finanças - CPFi – CAU/UFs e CAU/BR; 

1.2. Ofício Fórum 024 – Assunto: Entidades podem apoiar publicamente a 
campanha das chapas. 

1.3. Ofício Fórum 025 – Assunto: Solicita presença Luciana Rubino reunião 
Fórum; 

1.4. Ofício Fórum 026 – Assunto: Carteira Digital;  
 

19ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
 FÓRUM DE PRESIDENTES - 2022 

DATA 18 de agosto de 2022 HORÁRIO 9h às 18h 

LOCAL Formato Híbrido - Auditório do CAU/DF - Brasília/DF e videoconferência pela 
plataforma Microsoft Teams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPANTES 

Dandara Cristtini Brito Lima Presidente CAU/AC 

Fernando Cavalcanti Presidente CAU/AL 

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 de Oliveira Nóbrega Filho Presidente CAU/PB 

Milton Zanelatto    Presidente CAU/PR 

Pablo Cesar Benetti Presidente CAU/RJ 

José Jefferson de Souza Presidente CAU/RN 

Tiago Holzmann da Silva Presidente CAU/RS 

Rodrigo Selhorst e Silva Presidente CAU/RO 

Patrícia Sarquis Herden Presidente CAU/SC 

Catherine Otondo Presidente CAU/SP 

Heloísa Diniz de Resende Presidente CAU/SE 

Silenio Martins Camargo Presidente CAU/TO 

 Sandra Marinho Conselheira do CAU/DF 

REPRESENTANTES Luis Eduardo Costa Conselheiro CAU/MS 

CONVIDADOS Luciana Rubino Assessora Parlamentar 

 Serena Ferreira  Arquiteta e Urbanista 

ASSESSORIA Ariel Lazzarin Gerente Geral do CAU/MG 



 
 

 

1.5. Ofício Fórum 027 – Assunto: Proposições de Enfrentamento ao Ensino à 
Distância. 

A Coordenadora do fórum Maria Edwigues Leal relatou que este ofícios com 
os encaminhamentos do Fórum de Presidentes foram enviados ao CAU/BR. 

 

02 Aprovação da Súmula da 18ª 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 18ª reunião do Fórum de Presidentes e com a inclusão de presença 
da Presidente Heloísa, sem maiores discussões, a mesma foi aprovada pelos 
presentes. 

Encaminhamento    Aprovar a Súmula da 18ª reunião do Fórum de Presidentes. 

 

03 Fundo de Apoio: Apresentação levantamento. 

Fonte    Coordenação Fórum   

Condução    Presidente Heloísa Diniz de Rezende 

  Desenvolvimento 
A presidente do CAU/SE, Heloísa Diniz comentou sobre os dois formulários 
elaborados pelo Fundo de Apoio, com a contribuição do Fórum de Presidentes. 
Sendo um sobre projetos e o outro sobre  a restruturação do fundo apoio. O 
primeiro formulário, conta com uma série de projetos a serem compartilhados: 
como cartilhas, prêmios e editais dos mais variados, na próxima reunião do 
Fórum, as sugestões serão analisadas. O segundo formulário contou com uma 
breve sistematização sobre a restruturação do fundo. A presidente do CAU/MG, 
Maria Edwigues comentou que acha interessante a ampliação do prazo, com 
isso, permitirá maior participação dos presidentes.  Pontuou a necessidade de 
um posicionamento atualizado sobre essa situação. O presidente do CAU/RS 
Tiago Holzmann  disse que sua preocupação não é com os recursos do fundo 
de apoio, mas como será utilizado efetivamente. Reiterou sobre a importância 
de se ter dois fiscais por estado, pois na falta de um o outro poderá dar 
continuidade á fiscalização. Pontuou que esse tópico precisa ser discutido e 
ressaltado.  Após ampla discussão, a presidente do CAU/SE, Heloísa Diniz 
comentou que essas observações serão levadas em consideração na próxima 
reunião do fundo de apoio. Finalizando, reiteirou a importância da participação 
de todos os presidentes. 

  Encaminhamento 
Previsão de uma reunião entre os CAU/UFs básicos e médios com data a definir 
e pesquisa reenviada pelo grupo “Lembretes” às(aos) Presidentes para 
preenchimento até dia 09/09/2022. 

 

04 Experiências em ATHIS. 

Fonte Presidente do CAU/DF Mônica Andrea Blanco 

Condução 
Sandra Marinho Conselheira do CAU/DF 

Desenvolvimento 
   A conselheira do CAU/DF, Sandra Marinho realizou um breve histórico sobre 

a assistencia técnica e as iniciativas executadas desde 2017 e citou o caso da 
reconstrução de uma moradia. Comentou, também, sobre a criação de um site 
com banco de materiais para construção, em que recebe e possibilita doações. 

Encaminhamento 
Não houve. 

 

05 Relacionamento com o Banco do Brasil: taxas e serviços. 

Fonte  Presidente do CAU/PR Milton Zanelatto 

Condução 
Presidentes do CAU/PR Milton Zanelatto e CAU/CE Lucas Rozzoline 



 
 

 

Desenvolvimento 
   O presidente do CAU/PR Milton do Zanelatto fez um levantamento e concluiu  

que só de taxas bancárias de DOC, TED e PIX, o Conselho paga 
aproximadamente R$ 2 milhões por ano e comentou que esse valor é tão alto 
que chega a ser maior que o orçamento dos CAU/UF médios e que o Conselho 
precisa ter uma postura agressiva para reverter isso. O Presidente do CAU/CE 
Lucas Rozzoline apresentou uma planilha com o detalhamento dos valores 
pagos em taxas de cada CAU/UF.  O presidente do CAU/PR Milton do 
Zanelatto comentou sobre a situação acontecida alguns anos atrás em que foi 
feita uma negociação com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil mas 
apesar da Caixa ter oferecido uma oferta melhor ao Conselho, não foi de 
interesse do CAU/BR adaptar o sistema para que os CAU/UFs pudessem 
contratar pela Caixa. Comentou então que apesar da vontade de negociar com 
outros bancos, o Conselho pode esbarrar nesse mesmo problema.  

  Encaminhamento 
   Oficiar CAU/BR, elencando pontos: a. Alto valor pago atualmente; b. 

Garantir uma boa negociação válida para todos estados; c. Incluir outros 
serviços no contrato, como benefícios à categoria. 

 

06 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 e CAU/RJ Pablo Benetti. 

Desenvolvimento 
O presidente do CAU/BA, Neilton Dórea comentou que não houveram grandes 
atualizações sobre o assunto devido ao período de concursos. O presidente do 
CAU/RS Pablo Benetti, comentou que o ideal seria que o ISS do projeto fosse 
cobrado no local do escritório, independentemente do local em que em que o 
projeto vá ser executado, e que o ISS da obra seja cobrado no local da obra e 
que a diferença de abordagem entre os estados acaba confundido os 
profissionais e que acabam, eventualmente, em dívida ativa. A presidente do 
CAU/MG Maria Edwiges complementou citando a situação dos consórcios que 
demandam uma baixa no sistema e que pela falta de instrução, os profissionais 
também caem na dívida ativa e sugeriu então que esse processo tenha um prazo 
de encerramento automático. O presidente do CAU/ES Heliomar Venâncio 
comentou que o conselho precisa dar mais apoio aos profissionais que 
trabalham fora do seu município e que no Espírito Santo eles tem conseguido 
razoavelmente resolver enviando documentos do profissional na matriz dele 
para que ele possa resolver em outra cidade, mas que em algumas prefeituras, 
isso não é tão fácil de conseguir então é de extrema importância que essa 
política seja estabelecida. 

Encaminhamento 
  Oficiar CAU/BR enviando a pauta para que seja tratada pela Assessoria 

Parlamentar. Jurídico do CAU/RJ à disposição para o desenvolvimento de 
um projeto de Lei para Congresso, uma vez que já desenvolveu estudos e 
parecer sobre o assunto.  

 

07 Normatização Diárias 

Fonte    Presidente do CAU/SP Catherine Otondo 

Condução 
   Presidente do CAU/SP Catherine Otondo 

  Desenvolvimento 
   Retirado de pauta. 

Encaminhamento 
   Pautar na próxima reunião. 

 

08 Panorama Legislativo - Participação da Assessora Parlamentar Luciana 
Rubino. 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes 



 
 

 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes 

  Desenvolvimento 
   A assessora Parlamentar Luciana Rubino apresentou um relatório com 27 

proposições que estão em evidência e falou brevemente sobre elas, entre elas 
citou o projeto de lei nº 9818/2018 que obteve um parecer do deputado Gilson 
Marques com sugestão de modificação do texto e o projeto de decreto legislativo 
nº 901/2018 que teve a matéria retirada de pauta e aguarda a definição de um 
novo acordo. Falou também sobre os projetos de lei que envolvem o CAU e suas 
atuais situações. Em seguida, os presidentes fizeram suas considerações e 
tiraram suas dúvidas com a assessora. 

Encaminhamento 
  Presidentes convidados a participar de grupo de WhatsApp onde são 

enviadas atualizações legislativas e enviado o contato para agendamente 
de atendimento para discussão de matérias correlatas. 

 

09 Licenciamento. 

Fonte Presidente do CAU/RS Tiago Holzmann da Silva 

Condução 
Presidentes do CAU/RS Tiago Holzmann, CAU/MS João Augusto Soares da 
Silva e Conselheiro Estadual CAU/MS Luis Eduardo Costa 

Desenvolvimento 
O Presidente do CAU/RS Tiago Holzmann da Silva comentou que um ofício 
foi enviado para contribuir com as políticas e com as ações do CAU/BR em 
relação a resolução nº 64. Apresentou aos presidentes um documento que 
contém o manifesto do CAU/RS sobre os processos de licenciamento de projetos 
e obras e “auto licenciamento” e pediu aos presidentes que leiam e contribuam 
com o mesmo. O presidente do CAU/MS João Augusto falou na sequência e 
apresentou slides sobre as práticas de aprovação de projetos na prefeitura de 
Campo Grande no Mato Grosso do Sul, explicou as demandas do seu estado, 
que acredita que sejam as mesmas de outros CAU/UFs e como o CAU pode 
contribuir para melhorar essa situação. Fez uma breve linha do tempo sobre as 
ações feitas na prefeitura sobre o tema nos últimos anos. Em seguida passou a 
palavra ao Conselheiro Estadual CAU/MS Luis Eduardo Costa que comentou 
que a estratégia do licenciamento é importante, pois fortalece o RRT. Apresentou 
números e dados sobre a presença do arquiteto e urbanista no território brasileiro 
e comentou sobre como CAU pode auxiliar esses profissionais tendo em vista 
que a ocupação profissional de cada estado é diferente. O presidente do 
CAU/TO Silenio Martins se declarou como defensor da simplificação da 
aprovação e falou que acredita que os orgãos públicos deveriam se preocupar 
mais com as questões de ação urbana do que com a parte interna da construção. 
Comentou sobre a necessidade da simplificação também do código de obras. A 
presidente do CAU/SC Patrícia Sarquis comentou que a responsabilidade tem 
que partir do poder público, do profissional e do cliente e não apenas do 
profissional. Falou também que as regras tem que ser objetivas para não 
gerarem dupla interpretação. Falou que o sistema está colapsado pela alta 
demanda e que é necessário uma atenção a essa questão para resolver o 
problema. Por fim, falou sobre o aumento da responsabilidade e a valorização 
dos honorários e o devido reconhecimento ao profissional. 

Encaminhamento 
   Ofíciar o CAU/BR encaminhando o manifesto do CAU/RS ao CAU/BR. 

 

10 Posicionamento em relação a fiscalização de engenheiros que assinam 
projeto arquitetônico (resolução 1010 do CREA). 

Fonte Presidente do CAU/CE Lucas Rozzoline 

Condução 
Presidente do CAU/CE Lucas Rozzoline 

Desenvolvimento 
O presidente do CAU/CE Lucas Rozzoline comentou que o ministério público 
estadual do Ceará recomendou que o CAU parasse de autuar engenheiros que 
fizessem projeto arquitetônico. O acordo recomenda que o CAU não notifique 
engenheiros de modo que o CREA também não notifique arquitetos. Explicou 
que os fiscais do Ceará pediram que essa discussão fosse retomada e que uma 



 
 

 

resolução conjunta entre os presidentes fosse tomada e, assim, pediu a 
contribuição dos presidentes ao tema. A presidente do CAU/MG, Maria 
Edwigues falou que a comissão de harmonização com o CONFEA/CREA está 
retomando as atividades. Citou a proibição do CAU/MG, pricipalmente, de autuar 
esses profissionais devido a questões judiciais envolvidas. O presidente do 
CAU/RS Pablo Benetti comentou sobre o comportamento do CAU/RJ em 
relação a essa situação e expôs o acordo informal que existe com o CREA que 
consiste na não autuação de engenheiros por assinar projetos nas áreas que 
existem o sombreamento, e o CREA age da mesma maneira com os arquitetos. 
Porém, nas áreas exclusivas como paisagismo e patrimônio a autuação 
acontece. 

Encaminhamento 
Não houve. 

 

11  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 
Retirado de pauta. 

 

12    Regimento Eleitoral do CAU. 

Fonte Presidente do CAU/SE Heloísa Diniz de Rezende 

Condução 
Presidente do CAU/SE Heloísa Diniz de Rezende 

Desenvolvimento 
   A Presidente do CAU/SE Heloísa Diniz comentou que entre os pontos 

discutidos no fórum, a questão da inadimplência e de ter uma restrição aos 
candidatos que mantém acordos de dívida. Informou então que foi votado pelo 
CAU/BR que quem não tiver suas dívidas completamente quitadas não poderá 
ser candidatar. Informou também que com relação a interpretação sobre a 
questão da recondução, o texto foi mantido. Comentou também sobre a questão 
do uso da marca para pessoas físicas e jurídicas, independente se privada ou 
pública, e que foi decidido que o regulamento proposto impedia o uso da marca, 
mas que a proposta inicial foi retirada e, então, isso será possível. Manifestou 
preocupação sobre essa questão. Em seguida comentou a importância da 
articulação dos presidentes com os conselheiros federais para que os assuntos 
discutidos no fórum não fiquem restritos apenas aos presidentes. Após ampla 
discussão dos presidentes complementando essa fala sobre o tema, a 
presidente Heloísa fez as considerações finais e encerrou o tópico. 

  Encaminhamento 
   Não houve. 

 

13    Comissão Temporária do Setor Público – CAU/RJ e solicitação de 
organização de encontro nacional. 

Fonte Presidente do CAU/RJ Pablo Benetti 

Condução 
Presidente do CAU/RJ Pablo Benetti 

Desenvolvimento 
O Presidente do CAU/RJ Pablo Benetti comentou brevemente sobre as 
dificuldades e importância do setor público, falou sobre a reunião que teve com 
a Comissão Temporária do Setor Público do CAU/RJ, pois há um projeto de lei 
que planeja declarar a arquitetura e urbanismo como carreira pública do estado 
e que isso exige refinamento das atribuições profissionais. Apresentou a todos 
uma carta enviada pela comissão com esclarecimentos e informações. A 
presidente do CAU/DF Mônica Andrea Blanco, parabenizou o presidente 
Pablo pela iniciativa e comentou sobre arquitetos nessa área que não possuem 
acervo pois não conseguiram registrar seus projetos e reclamou da falta de ação 
do governo nesse sentido.  



 
 

 

Encaminhamento 
Não houve. 

 
 

14 Apresentação Miniguia do Arquiteto Urbanista Recém-formado. 

Fonte Presidente do CAU/DF Mônica Andrea Blanco 

Condução 
Serena Ferreira 

Desenvolvimento 
A arquiteta e urbanista Serena Ferreira, autora do miniguia do arquiteto 
urbanista recém-formado, fez uma breve apresentação do seu livro e explicou 
como essa ideia nasceu e os objetivos do mesmo. Explicou que nos últimos 
semestres de faculdades, sentiu certa insegurança para adentrar o mercado de 
trabalho, e que, sendo natural em todo arquiteto recém-formado, decidiu fazer 
uma checklist para ela mesma com as principais informações e dicas que ela 
enquanto arquiteta deve sempre saber, fazendo parte de seu trabalho de 
conclusão de curso. Mostrou a versão feita especificamente para o estado de 
Pernambuco e expôs a possibilidade de fazer essa adaptação aos demais 
estados que tiverem interesse tendo em vista que a legislação é diferente em 
cada estado. O presidente do CAU/PR Milton do Zanelatto comentou a visão 
do CAU/PR sobre o miniguia e a sua vontade em fazer um kit para o arquiteto 
recém-formado que contenha um capacete, a agenda do CAU e o livro, adaptado 
ao estado e com a inclusão de um capítulo sobre ATHIS que ele considera 
importante para a ingressão do profissional no mercado. Convidou os outros 
presidentes a participarem e customizarem o livro com a cara do Conselho de 
forma unificada. A presidente do CAU/DF Mônica Andrea Blanco comentou 
que esse projeto do miniguia está incluso nas sugestões de projetos 
compartilhados entre os CAU/UFs e destacou a ideia das adaptações para cada 
estado. A presidente do CAU/MG Maria Edwiges comentou que o CAU/MG 
tem interesse na publicação do miniguia, mas ponderou que as adaptações 
referentes a legislação poderiam ser genéricas de forma a abranger o estado 
como um todo, citando Minas Gerais com seus 853 municípios como exemplo 
da diversidade nacional.  

Encaminhamento 
Os estados manifestarão interesse em publicar o miniguia. Procurar 
CAU/PR e a Arquiteta e Urbanista Serena Ferreira para conversar sobre a 
possibilidade. 

 
 
 

15    Outros assuntos. 

Fonte Coordenação Fórum de Presidentes 

Condução 
Coordenação Fórum de Presidentes 

Desenvolvimento  A A Coordenadora do fórum Maria Edwigues Leal comentou sobre a necessidade 
de alteração no calendário do Fórum com relação a reunião de novembro que 
aconteceria nos dias 23 e 24/11. Foi decidido alterar a reunião para os dias 16 e 
17/11, em Porto Alegre, considerando o Congresso de Arquitetura e Urbanismo 
de Santa Catarina que acontecerá nos dias 17 e 18/11, sendo assim, possível a 
participação das(os) presidentes interessados. Informou-se que a reunião de 
dezembro ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 14 e15/12. Aproveitou também  a 
oportunidade para discutir a proposta de sedes para as reuniões do fórum em 
2023, sendo definida a seguinte proposta: JAN – Paraíba; FEV – Amazonas + 
ampliada; MAR – Rio Grande do Norte; ABR – Goiás; MAI – Espírito Santo; JUN 
– Maranhão; JUL – Sergipe; AGO – DF + Ampliada; SET – Mato Grosso do Sul (a 
definir); OUT – Pará; NOV – Paraná; DEZ – Distrito Federal + Ampliada. 
 

 



 
 

 

Encaminhamento 
Redigir um comunicado explicando a alteração, colocar nos lembretes e 
encaminhar a todos os presidentes. 

 
 
 
 
Esta Súmula foi aprovada na 20ª Reunião do Fórum de Presidentes, realizada em Rio Branco, no dia 08 de 
setembro de 2022. 
 
 

Maria Edwiges Sobreira Leal – CAU/MG 
                                                                        Coordenadora Geral 

 
 

Welton Barreiros – CAU/AP 
Coordenador   

 

                             Lucas Rozzoline – CAU/CE 
                            Coordenador  
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