
 

 

 

 

 
 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2023 DATA: 19 à 21/01/2023 

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: 24ª Reunião do Fórum de Presidentes e Visita Técnica ao município de Conde 
Local: Hotel Nord Luxxor Tambaú – Av. Alm. Tamandaré, 740 – Tambaú, João Pessoa - PB 
Início: 19/01/2023 às 09:00 Término: 21/01/2023 às 18:00 

 
Justificativa da Viagem: 
Representar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais na qualidade de Coordenadora do Fórum de 
Presidentes dos CAU/UFs. 

Descrição das atividades realizadas no evento: 
 
A 24ª Reunião do Fórum de Presidentes dos CAU/UFs foi realizada nos dias 19 e 20 de janeiro, em João Pessoa/PB. A pauta 
apresentou os seguintes aspectos: 
 

1. Comunicados; 
2. Aprovação da Súmula da 23ª Reunião do Fórum de Presidentes – Gestão 2021-2023; 
3. Apresentação da metodologia de eleição da Coordenação e Coordenações Adjuntas do Fórum de Presidentes; 
4. Eleição da Coordenação e Coordenações Adjuntas do Fórum de Presidentes; 
5. Instalação de Comissão de Fiscalização no CAU/BR, tipo Ordinária, a partir de 2024; 
6. Interação entre setores de Comunicação dos CAU/UF; 
7. Apresentação de dados mensuráveis da Fiscalização Nacional; 
8. Apresentação de informações sobre trabalhos realizados na área da gestão documental (relatórios produzidos) e 

Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; 
9. Notificações e boletos em lote; 
10. Apresentação atualizada dos encaminhamentos do ano de 2022 do Fórum de Presidentes; 
11. Planejamento anual do Fórum de Presidentes, considerando as contribuições recebidas das Presidências. 

 
súmula anexa. 
 
 
No dia 21 de janeiro, ocorreu uma visita técnica ao município de Conde, a fim de conhecer o Centro da cidade, que foi 
revitalizado após a realização de um concurso nacional de projeto de Arquitetura e Urbanismo. Também foram visitadas 
experiências de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS), resultado da implantação do Escritório 
Público de Assistência Técnica (EPA). 

Avaliação do evento: 
Reunião produtiva com diversas discussões e encaminhamentos ao CAU/BR. 
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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE PRESIDENTES, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE 

JANEIRO DE 2023. 

 

Nos dias dezenove e vinte do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, de forma híbrida, 1 

no Hotel Nord Luxxor Tambaú, na Avenida Almirante Tamandaré, 740, no bairro Tambaú, em João Pessoa, Paraíba 2 

e, ainda, pelo Microsoft TEAMS, reuniu-se o FÓRUM DE PRESIDENTES DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 3 

URBANISMO DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO, em sua Sessão Ordinária nº 24/2023, sob a coordenação da 4 

presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, com a presença dos presidentes e/ou seus representantes: 5 

André Nör, Andrea Ilha, Antônio Lopes Balau Filho, Catherine Otondo, Eduardo de Oliveira Nóbrega Filho, Fernando 6 

Camargo Chapadeiro, Fernando Cavalcanti, Heliomar Venâncio, Heloísa Diniz de Resende, Hermes da Fonseca Neto, 7 

Jean Faria dos Santos, João Augusto Albuquerque Soares, José Akel Fares Filho, José Jefferson de Souza, Lucas 8 

Rozzoline, Milton Carlos Zanelatto Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira, Pablo Benetti, Patrícia Sarquis Herden, Rafael 9 

Amaral Tenório Albuquerque, Rodrigo Edson Castro Ávila, Silenio Martins Camargo, Wellington Carvalho Camarço e 10 

Welton Barreiros Alvino; PARTE I: DIA 19 de JANEIRO DE 2023: I. ABERTURA: A coordenadora do Fórum de 11 

Presidentes, MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, após verificação do quórum, concedeu a palavra ao presidente do 12 

CAU/PB, EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA FILHO, que agradeceu aos seus funcionários pelo empenho e 13 

dedicação para viabilizar a realização do Fórum. Parabenizou a atual coordenadora do Fórum pela condução dos 14 

trabalhos no ano de 2022, bem como ao gerente geral do CAU/MG por sua dedicação e apoio à coordenação. Em 15 

seguida, coordenadora do Fórum de Presidentes, deu início aos trabalhos. 1. COMUNICADOS; FONTE: FÓRUM DE 16 

PRESIDENTES; CONDUÇÃO: COORDENAÇÃO FÒRUM:  A coordenadora do Fórum de Presidentes, MARIA 17 

EDWIGES SOBREIRA LEAL, apresentou e explicou os encaminhamentos da 23ª Reunião do Fórum de Presidentes 18 

tramitados ao CAU/BR, conforme o seguinte: a. Ofício Fórum 001-2023 - CAUBR - Vazamento informações CAU-19 

1664985; b. Ofício Fórum 002-2023 - CAUBR - Aprimoramento do sistema CAU- 1664968; c. Ofício Fórum 003-2023 20 

- CAUBR - Campanhas de valorização da profissão. – 1664992; d. Ofício Fórum 004-2023 - CAUBR - Solicita 21 

informações sobre LGPD – 1665046; e. Ofício Fórum 005-2023 - CAUBR - Carta dos Arquitetos e Urbanistas – 22 

Servidores – 1665127. Noutro ponto, apresentou os retornos recebidos do CAU/BR, conforme o seguinte: a. Ofício nº 23 

955/2022 - CAU/BR - Encaminhamentos do Fórum de 2021; b. Ofício Circular 002 CAU/BR- Em resposta ao ofício 24 

054 – Fórum – Comunica implantação SEI CAU/UF; c. Ofício 007 CAU/BR - Em resposta ao ofício 056 - Fórum – 25 

Comunica inserção datas reuniões do Fórum no calendário do CAU/BR; d. Ofício 016 CAU/BR - Em resposta ao ofício 26 

041 - Fórum – apreciado na 121ª Reunião Ordinária da CEP, resultando na Deliberação nº 064/2022 CEP – CAU/BR, 27 

como também na 121ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor e 130ª Reunião Plenária Ordinária, resultando na 28 

Resolução nº 226, de 25/11/2022 que prorrogou o prazo para implantação da Resolução CAU/BR nº 198 para 27 de 29 

março de 2023. Por fim, a coordenadora propôs moção de repúdio e de indignação contra os ataques aos Três 30 

Poderes, em Brasília, e ao patrimônio histórico, cultural e artístico, vandalizado no dia 08 de janeiro de 2023, a qual 31 

foi, unanimemente, apoiada pelos presentes. 2. APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 23ª REUNIÃO DO FÓRUM DE 32 

PRESIDENTES; FONTE: FÓRUM DE PRESIDENTES; CONDUÇÃO: COORDENAÇÃO FÓRUM: A coordenadora do 33 

Fórum de Presidentes, MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, apresentou a Súmula da 23ª Reunião do Fórum de 34 

Presidentes e, sem que houvesse maiores discussões, colocou-a em votação, sendo essa aprovada pelos presentes. 35 

ENCAMINHAMENTO: Aprovar a Súmula da 23ª reunião do Fórum de Presidentes. 3. APRESENTAÇÃO DA 36 

METODOLOGIA DE ELEIÇÃO DA COORDENAÇÃO E COORDENAÇÕES ADJUNTAS DO FÓRUM DE 37 

PRESIDENTES; FONTE: FÓRUM DE PRESIDENTES; CONDUÇÃO: COORDENAÇÃO FÓRUM: A coordenadora do 38 

Fórum de Presidentes, MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, apresentou a metodologia para a eleição da 39 

coordenação e coordenações adjuntas do Fórum para o ano de 2023, conforme o seguinte: 1. O coordenador e os 2 40 

(dois) coordenadores-adjuntos, em ordem de sucessão, serão eleitos pelos presidentes de CAU/UF, na primeira 41 

reunião ordinária do ano, em votação aberta, podendo haver recondução. (art. 219-E § 2º); 2. Cada um dos 42 

coordenadores, titular e adjuntos, deverá pertencer a uma classificação diferente de CAU/UF (1 de CAU/UF de maior 43 

receita, 1 de CAU/UF de receita intermediária, e 1 de CAU/UF demandantes de recursos do Fundo de Apoio aos 44 



 
 

 

CAU/UF) (art. 219-E § 4º); a. Na ausência de candidaturas de alguma categoria de CAU/UF, poderá ser eleito qualquer 45 

outro membro do FPRES-CAU (art. 219-E § 5º). Seguiu explicando a metodologia a ser utilizada na eleição conforme 46 

o que segue: a. Considerando a busca pela maior isonomia e maior participação de todas e todos no processo; b. 47 

Entende-se que as candidaturas deverão ser individuais, considerando o não cerceamento do direito de candidatar-48 

se a qualquer uma das vagas. Além de não ser um método previsto, a eventual formação de chapas fere o direito de 49 

qualquer Presidente candidatar-se. c. É importante que os(as) Presidentes votem para cada uma das coordenações 50 

de forma individualizada e sucessiva, na ordem de substituição, uma vez que o regimento prevê que as três 51 

coordenações serão eleitas pelos(as) presidentes. d. Não havendo previsão expressa no ato do CAU/BR que 52 

regulamenta o Fórum, utiliza-se por analogia o Regimento Geral do CAU, sobre a eleição para Presidência, por 53 

exemplo. e. Embora o artigo 219-E do Regimento Geral do CAU, que trata da eleição do(a) coordenador(a) e dos(as) 54 

coordenadores(as)-adjuntos(as) do Fórum de Presidentes, não discipline expressamente tais regras, entende-se que 55 

são descabidas as formas de votos por ofício, envio de vídeo, texto pelo whatsapp ou e-mail. f. Na ausência de 56 

disposição específica acerca do tema, aplica-se, de forma analógica, as regras contidas no Regimento Geral do CAU 57 

para eleição do(a) Presidente, prevista no artigo 143 do citado estatuto. No § 6º do artigo 143, está expresso que:“ Art. 58 

143. (...) § 6° Na reunião plenária ordinária, na qual será realizada a eleição para presidente, serão apresentadas as 59 

candidaturas dos interessados ao cargo, e esses terão tempo predeterminado para manifestação, seguindo-se debate 60 

e encaminhamento para votação, conforme prazos definidos no regimento de cada autarquia. (...)” g. Extrai-se desse 61 

dispositivo que os procedimentos para eleição, quais sejam: apresentação de candidatura, manifestação, debate e 62 

votação, ocorrem na reunião ordinária na qual será realizada a eleição. Nesse contexto, a votação ocorre durante a 63 

reunião, pelo mesmo meio em que esta é realizada (presencial, remota ou híbrida), exclusivamente pelos membros 64 

que dela participam. Não há previsão de manifestação de voto por pessoa que não está presente na reunião. h. Aliás, 65 

não há nos atos normativos do CAU qualquer previsão para votação sobre qualquer matéria por membros não 66 

presentes nas reuniões. i. Além não existir previsão normativa para aplicação das formas de votação em discussão, 67 

permitir-se a votação de Presidente ausente à reunião pode trazer prejuízo à eleição, já que não haverá ciência das 68 

manifestações dos candidatos e debates realizados na sessão. Ate contínuo, leu o rito proposto conforme a seguir: 1.  69 

Registram-se as manifestações de interesse para a Coordenação e são apresentadas as candidaturas pelos(as) 70 

interessadas(os); 2 Eleição em votação aberta para a Coordenação; 3.  Registram-se as manifestações de interesse 71 

para a Coordenação Adjunta 1 (apenas duas categorias de CAU/UF poderão se candidatar) e são apresentadas as 72 

candidaturas pelos(as) interessadas(os); 4. Eleição em votação aberta para a Coordenação Ajunta 1; 5. Registram-se 73 

as manifestações de interesse para a Coordenação Adjunta 2 (apenas uma categoria de CAU/UF poderá se 74 

candidatar) e são apresentadas as candidaturas pelos(as) interessadas(os); 6.    Eleição em votação aberta para a 75 

Coordenação Ajunta 2; * Não havendo candidatos, poderão se candidatar presidentes de CAU/UF de classificação já 76 

representada. ** Em caso de empate na votação, será realizado um segundo turno de discussão e votação entre os(as) 77 

dois(duas) candidatos(as) mais votados(as) e, persistindo o empate, será eleito(a) o(a) candidato(a) com o registro 78 

mais antigo. 7. Registram-se as manifestações de interesse para a Representação do Fórum de Presidentes no 79 

Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e são 80 

apresentadas as candidaturas pelos(as) interessadas(os); 8: Eleição em votação aberta para a Representação do 81 

Fórum de Presidentes no Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura 82 

e Urbanismo; 9.Registram-se as manifestações de interesse para a Representação do Fórum de Presidentes no 83 

Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e 84 

do Distrito Federal e são apresentadas as candidaturas pelos(as) interessadas(os); 10.  Eleição em votação aberta 85 

para a Representação do Fórum de Presidentes no Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos 86 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. Em seguida, respondendo a questionamento 87 

apresentado, a coordenadora do Fórum informou, conforme documento enviado e apresentado, que situações de 88 

empate serão definidas pelo registro mais antigo, ou seja, que o candidato com registro mais antigo assumirá o cargo 89 

nesse caso. ENCAMINHAMENTO: Apresentação das candidaturas e eleição. 4. ELEIÇÃO DA COORDENAÇÃO E 90 

COORDENAÇÕES ADJUNTAS DO FÓRUM DE PRESIDENTES; FONTE: COORDENAÇÃO FÓRUM DE 91 

PRESIDENTES; CONDUÇÃO: COORDENAÇÃO FÓRUM DE PRESIDENTES: O assessor da reunião, ARIEL 92 

LAZZARIN, propôs chamada nominal, para a verificação dos presentes. Após tal verificação, foi identificada a ausência 93 



 
 

 

de representante do CAU/DF. A coordenadora do Fórum de Presidentes, MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, 94 

seguindo o rito proposto, solicitou a manifestação e apresentação de candidaturas. Assim, houve a manifestação de 95 

interesse por parte do presidente do CAU/CE, LUCAS RIBEIRO ROZZOLINE MUNIZ, seguida por sua fala de 96 

apresentação de candidatura conforme o seguinte: "Bom dia. Eu lanço minha candidatura aqui como coordenador. Já 97 

liguei para algumas pessoas que eu achava que podia não ou mudar o voto, outras eu não liguei, não porque tinha 98 

algum problema pessoal, mas porque eu já sabia que não iria mudar o voto delas. Foi só por isso mesmo. Realmente 99 

minha ideia como candidato seria, todos aqui me conhecem, acho que consigo conversar com noventa e cinco por 100 

cento dos presidentes aqui, realmente tentar fazer uma gestão de conciliação, porque, é claro, ninguém aqui é criança, 101 

nós temos 2 (dois) anos (de gestão) e 2 (dois) grupos, muitos de um lado e muitos de outro de difícil diálogo. Eu 102 

gostaria de tentar isso nesse último ano, que é o nosso último ano, em que nós vamos deixar (o conselho), talvez o 103 

ano mais marcante. E estou aqui representando, como o Eduardo brincou, também o CAU como CAU. Não fui de 104 

Crea. Nunca fui de IAB, nunca fui de AsBEA. Eu realmente entrei no CAU, gosto muito do CAU. Confio muito, tenho 105 

muita fé que esse conselho vai um dia, fortalecendo-se mais perante à sociedade, ter reconhecimento que hoje outras 106 

profissões têm mais do que a nossa. Somos um conselho jovem. Concluo assim. Lanço aqui minha candidatura. 107 

Infelizmente vou concorrer com minha colega Patrícia, com quem eu me dou muito bem. Mas é isso. Nós concorremos 108 

agora e logo depois da eleição continuaremos sendo fórum e faremos de tudo para conseguirmos trabalharmos juntos. 109 

Obrigado". Em seguida, a presidente do CAU/SC, PATRÍCIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN, proferiu sua fala de 110 

apresentação de candidatura conforme o que segue: "Bom dia a todos. Minha voz é muito alta, não sei se está legal. 111 

Está joia? Então lanço minha candidatura também. Os colegas tinham sugerido meu nome já no ano passado. Naquele 112 

momento eu entendi que não estava preparada para o desafio. E é um desafio gigante. Nesse ano eu já me considero 113 

mais preparada para isso. Desvendar os caminhos do CAU é algo bastante complexo. Muito mais complexo do que 114 

parece. O Lucas se encontrou comigo, quando eu saí do avião, a primeira carinha que eu vi foi a do Lucas. Ele me 115 

abraçou forte e disse vamos concorrer um contra o outro', eu falei 'não, nós vamos concorrer um a favor do outro'. 116 

Porque todos que estamos aqui juntos somos a favor de um CAU melhor. Então para quem ainda não me conhece, 117 

vou falar um pouquinho mais do que eu sou, qual foi minha trajetória até aqui. Eu me formei em 1992 vou abrir minha 118 

idade aqui, aos 22 (vinte e dois) anos de idade. Então já são 30 (trinta) anos (de profissão). Ganhei 50% de desconto 119 

no CAU esse ano. Estou muito feliz com isso. E realmente é uma vitória sabermos que estamos há 30 (trinta) anos 120 

criando e trilhando esse caminho. Diferente dos meus colegas, eu realmente comecei lá no Crea. Meus pais, ambos 121 

engenheiros. Minha mãe foi o primeiro registro feminino no Crea de Santa Catarina. Ambos gaúchos do Rio Grande 122 

do Sul, formados na Ufrgs. Então eu vivo arquitetura, engenharia e construção desde criança. O meu playground é no 123 

canteiro de obras. E é uma profissão que realmente eu amo muito. Dizem que o fruto não cai muito longe da árvore. 124 

E realmente, seguindo a carreira de arquiteta, eu sinto isso, que sigo ali firme naquilo que é minha proposta. Tenho 125 

MBA em plataforma BIM, aqui no Brasil numa pós-graduação, depois confirmada em Queensland, Austrália, com mais 126 

uma extensão. E trago, claro, essa veia tecnológica, mas também uma veia muito humana, porque quando eu cursava 127 

arquitetura na Universidade Federal de Santa Catarina, eu ia visitar meus pais no oeste catarinense, meu pai me 128 

levava para a periferia para fazer projeto. Tinha que entregar, não é? Muitos procuravam (ininteligível) o nome do meu 129 

pai (ininteligível) na minha casa. Então a filha estudante de arquitetura ia lá nas suas férias fazer medição. Não existia 130 

a palavra Athis. E naquele momento eu entendo que nós fazíamos Athis. Então é algo que realmente veio comigo 131 

 essa veia para tentar tanto empreender quando entender as demandas. E eu digo que o grande desafio nosso aqui 132 

é realmente mostrar para os nossos profissionais que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo está aí para eles. O que 133 

eu mais escuto, não sei se é o que vocês escutam nos seus estados também: 'poxa, eu estou com saudades do Crea'. 134 

Mas ele é nosso. E parafraseando a nossa presidente Nádia, quando ela fala 'CAU único, queremos um CAU único', 135 

eu gostaria de um fórum único. Estou aqui não representando o grupo A ou B. Eu represento o Conselho de Arquitetura 136 

e Urbanismo de Santa Catarina, que é um estado que realmente tem um IDH elevado. Ele tem uma veia tecnológica, 137 

ele tem também muitos avanços em vários aspectos. Inclusive o CAU/SC nunca assumiu essa função de coordenação 138 

no Fórum. Então me sinto honrada de estar aqui, assim como minha antecessora Daniela, tentando, pleiteando uma 139 

vaga como coordenadora. Agora falando um pouquinho mais olhando para frente, a ideia do fórum, além de agregar 140 

e entender que nós podemos ser um fórum único, eu acho que essa questão do diálogo entre nós é primordial, é de 141 

reavaliarmos alguns conceitos. Quando nós colocamos 12 (doze) reuniões mensais, nós estamos dando para o Fórum 142 



 
 

 

a mesma tônica que damos para as nossas plenárias. Só que mais. As nossas plenárias não duram 2 (dois) dias. 143 

Então veja que o Fórum toma uma proporção gigante dentro do que é a nossa proposta, uma proposta de um trabalho 144 

honorífico. Então esse desafio é gigante. E dentro desse desafio, que foi lançado já 12 (doze) encontros com 2 (dois) 145 

dias cada um, alguns até mais quando se trata de ampliadas, nós temos que revisitar alguns conceitos. Eu entendo 146 

que não faz parte do conjunto de presidentes do CAU, composto pelo Fórum, rediscutir algo que os federais já estão 147 

discutindo. Nós temos que ter confiança nos nosso federais. Nós temos que ser a célula de inovação ou que traz a 148 

ponta, o que acontece nos estados, para dentro do Fórum. Compartilhamento, o CAU Compartilha, que é outro projeto 149 

grande que está sendo pleiteado pelo CAU/BR, é algo que eu defendo ferozmente. Vocês sabem o quanto custa fazer 150 

um ETP, quanto custo fazer um TR, o quão difícil é. Então em 3 (três) anos de gestão às vezes nós não conseguimos 151 

chegar aonde queríamos. Estou ali, absorvendo da Du a questão do contrato de publicidade. Então realmente nós 152 

temos que ter maior compartilhamento. E é isso o meu entender, que esse Fórum é para isso. Para o segundo dia, 153 

pode ser um dia mais lúdico. Por exemplo, vamos lá para o Ceará. Por que no segundo dia nós não fazemos uma 154 

rodada de palestras? Nós temos (ininteligível) estou falando de patrimônio. Então o segundo dia podia ser uma 155 

contribuição para os profissionais daquele estado. Então trago essa proposta. Vamos ser uma célula de inovação, 156 

vamos repensar a nossa função enquanto presidentes, o que significa esses 2 (dois) dias de encontro, o que isso pode 157 

somar com cada um de nós, o que nós vamos levar de volta como resgate desses encontros. Então aqui, muito 158 

humildemente, coloco minha candidatura, que tenta agregar com esse grupo que tanto admiro. Lembrando que foram 159 

2 (dois) anos de Fórum, praticamente eu estive em todos, e posso dizer que com a maioria já tive o prazer de conversar. 160 

Tenho sinergia, acredito, com a maioria de vocês. Muito obrigada." Por fim, presidente do CAU/PR, MILTON CARLOS 161 

ZANELATTO GONÇALVES, no momento de sua candidatura para a coordenação do Fórum fez o seguinte 162 

pronunciamento: "Bom dia a todos. Na verdade, eu quero fazer mais uma provocação. Eu ia me candidatar, mas eu 163 

quero candidatar a DU. Eu, com todo respeito à Patrícia e ao Lucas, acho que é o momento, na verdade, de consolidar 164 

o Fórum. Nós tivemos um primeiro ano, até por questões de pandemia, ainda muito difícil, reuniões híbridas, poucas 165 

presenciais. E eu acho que esse ano foi um ano que o Fórum produziu muito. Já deixo meu elogio inclusive a todo o 166 

apoio que o Ariel e o CAU/MG fizeram, que justamente tornou possível que o Fórum fosse eficiente. Então eu gostaria 167 

de me candidatar. Deixo para um futuro. Nessa eu queria fazer uma provocação e candidatar a Du para se manter. 168 

Acho que houve sim uma harmonização, houve um debate rico, consciente, escutando todos os lados. Então eu queria 169 

lançar, sem consultá-la, a candidatura dela." A presidente do CAU/MG, MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, aceitou 170 

a indicação do presidente do CAU/PR e proferiu sua fala de apresentação conforme o seguinte: "Milton, mas eu já fui 171 

consultada por outros. Eu topo, eu vou me candidatar à recondução por motivos que todos já conhecem. Já trabalho 172 

com Fórum na coordenação, tenho já estrutura e ofereço essa estrutura nossa para essa consolidação. Sem muitas 173 

palavras, porque eu já falei o ano inteiro. Acho que dispensa a forma de trabalhar e de coordenar. Eu gostaria de fazer 174 

um Fórum esse ano sem grupos, um Fórum para 27 (vinte e sete) presidentes fazendo minhas as palavras de Patrícia, 175 

que o principal destino e objetivo desse Fórum seja o CAU único, o CAU Compartilha, que tudo que um estado fizer 176 

seja para os 27 (vinte e sete) estados, para todos, para que nós possamos trocar essa experiência. É isso. Obrigada." 177 

Assim, foi realizada a votação para a COORDENAÇÃO DO FÓRUM DE PRESIDENTES, em que houve empate 178 

conforme o seguinte: 13 votos favoráveis para a presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal dos 179 

presidentes e/ou seus representantes: Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira – CAU/BA; Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz 180 

– CAU/CE; Fernando Camargo Chapadeiro – CAU/GO; João Augusto Albuquerque Soares – CAU/MS; Maria Edwiges 181 

Sobreira Leal – CAU/MG; José Akel Fares Filho – CAU/PA; Eduardo de Oliveira Nóbrega Filho – CAU/PB; Milton 182 

Carlos Zanelatto Gonçalves – CAU/PR; Pablo Cesar Benetti – CAU/RJ; José Jefferson de Sousa – CAU/RN; Andrea 183 

Ilha – CAU/RS; Catherine Otondo – CAU/SP e Heloísa Diniz de Rezende – CAU/SE. 13 votos favoráveis para a 184 

presidente do CAU/SC, Patrícia Figueiredo Sarquis Herden dos presidentes e/ou seus representantes: Dandara 185 

Cristtiny Brito Lima – CAU/AC; Fernando Cavalcanti – CAU/AL; Welton Barreiros Alvino – CAU/AP; Jean Faria dos 186 

Santos – CAU/AM; Heliomar Venâncio – CAU/ES; Hermes da Fonseca Neto – CAU/MA; André Nör – CAU/MT; Rafael 187 

Amaral Tenório – CAU/PE; Wellington Carvalho Camarço – CAU/PI; Antônio Lopes Balau Filho – CAU/RO; Rodrigo 188 

Edson Castro Ávila – CAU/RR; Patrícia Figueiredo Sarquis Herden – CAU/SC e Silênio Martins Camargo – CAU/TO. 189 

Considerando o empate no primeiro turno e o rito proposto, foi realizado um segundo turno de votação entre as duas 190 

candidaturas que tiveram o mesmo número de votos. Oportunizou-se às candidatas novo momento de fala para defesa 191 



 
 

 

de suas candidaturas. A presidente do CAU/MG, MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, proferiu o seguinte: "Para 192 

mim, não precisa um novo pronunciamento. Acho que eu já coloquei, já está colocado. Eu acho que é o momento de 193 

unir os grupos e consolidar o que já foi feito em 2022."  Em seguida, a presidente do CAU/SC, PATRÍCIA FIGUEIREDO 194 

SARQUIS HERDEN, fez seu pronunciamento conforme o que segue: "Prezados, eu entendo que várias cabeças ainda 195 

pensam melhor do que uma. Então quando nós trazemos uma alternância na cabeça da coordenação, isso gera uma 196 

saída da zona de conforto. Então eu sei que, por me julgarem pertencente a um grupo A ou B, muitos não estão me 197 

confiando essa missão. Só que eu coloco aqui, de coração aberto, as minhas melhores intenções para o andamento 198 

desse fórum. E eu entendo que, faço as palavras do Balau (o presidente do CAU/RO, ao declarar seu voto, elogiou a 199 

presidente DU pela coordenação do Fórum até então) as minhas, foi uma excelente gestão. Foram 11 (onze) reuniões 200 

muito bem-sucedidas. Ainda assim, entendo que, num próximo lançamento, como o ano de 2023, nós poderíamos sim 201 

ter pensamentos diferentes. Pensar fora da caixa, olhar com outro olhar. E essa visão que o Fórum está partido, que 202 

um grupo está... Não é nada disso. Não, não é, Pablo. Porque quando. Não tem vocês. Pablo, tenho o maior respeito 203 

por ti, mas. Bom, então, o que seria uma em detrimento do outro, se a pessoa que vos fala não tivesse participado 204 

ativamente. Aliás, na minha casa, em Santa Catarina, recepcionei praticamente os colegas que estão teoricamente do 205 

outro lado. Recebi muito bem a Du, recebi muito bem a Nádia. Não tem nada contra a gestão do (CAU) BR. Não existe 206 

isso. Não existe. Nós temos cabeças, nós temos propostas e nós temos olhares. Dialogo muito bem. Agora o que eu 207 

não vi do outro lado foi me receber com carinho, porque você significa o outro lado. Não é nada disso. O que é esse 208 

suposto outro lado? É um grupo de trabalho que resolveu, por afinidade, trabalhar junto em alguns projetos. Se uma 209 

cabeça ou outra resolveu se afastar do grupo, nós estamos falando de indivíduos. Nós não estamos falando de uma 210 

totalidade. Nós temos que olhar as pessoas como indivíduos. Eu sei que eu não (ininteligível) nenhum de vocês. Só 211 

que eu vou ser bem sincera com vocês, não me senti acolhida 100% das vezes, porque significava para alguns de 212 

vocês um outro lado que não existe. Sempre estive com vocês, sempre votando junto, sempre estive apoiando e 213 

sempre estive participando. (ininteligível) vocês depositem na Du o voto por ela já ter mostrado o seu valor. Pois eu 214 

gostaria de mostrar o meu valor também. Obrigada." Dessa forma, procedeu-se à votação em segundo turno para a 215 

eleição da coordenação do Fórum. Após constatação de novo empate, com votos idênticos aos do primeiro turno, 216 

verificados os registros profissionais das candidatas e, ainda, por deter registro mais antigo, foi ELEITA COMO 217 

COORDENADORA DO FÓRUM DE PRESIDENTES A PRESIDENTE DO CAU/MG, MARIA EDWIGES SOBREIRA 218 

LEAL. Registrou-se, em seguida, a manifestação dos presidentes Patrícia Figueiredo Sarquis Herden do CAU/SC e 219 

Eduardo de Oliveira Nóbrega Filho do CAU/PB sobre a necessidade de unificação do Fórum de Presidentes e, ainda, 220 

do presidente do CAU/PI, WELLINGTON CARVALHO CAMARÇO, conforme o seguinte: "Está resolvido, então desejo 221 

boa sorte à presidente Maria Edwiges, que ela continue e faça um trabalho melhor, mas, porém, eu não posso deixar 222 

de registrar que continuar no mesmo caminho propondo uma reconciliação onde a própria presidente Edwiges foi a 223 

responsável pelo cisalhamento do Fórum de Presidentes é insistir num erro que foi uma jogada, percebemos. 224 

Infelizmente, o presidente do CAU/CE serviu de boi de piranha, no seu grupo, e não percebeu isso. Eu não poderia 225 

deixar de fazer esse registro de que como uma presidente que causou a cisalha pela sua ambição de participar de 226 

uma comissão e, por conta disso, cancelou toda uma eleição que havia antes, responsável pela cisalha, agora vem 227 

falar, vem propagar um realinhamento? Acredito que nós permanecemos na mesma, com um Fórum de Presidentes 228 

completamente rachado em virtude da coordenação, da recondução da presidente Maria Edwiges." Em seguida, foram 229 

apresentadas as candidaturas dos presidentes do CAU/BA e do CAU/ES para a Coordenação Adjunta 1 do Fórum de 230 

Presidentes. Neste momento, o presidente do CAU/BA, NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, retirou sua 231 

candidatura ao saber da candidatura do presidente do CAU/ES. Dessa forma, o presidente do CAU/ES, HELIOMAR 232 

VENÂNCIO, fez o seguinte pronunciamento: "Bom dia a todos. Vocês sabem que acabo não falando muito, mas presto 233 

muita atenção ao que vocês falam. Aprendo um pouquinho com cada um. Tenho consciência dessa divisão que acabou 234 

acontecendo no Fórum, mas, assim, eu me proponho a trabalhar. Para quem não me conhece, eu também estou 235 

fazendo 30 (trinta) anos agora (de profissão). Então já estou entrando no (ininteligível) Trabalho em escritório, trabalho 236 

com construção também. Já trabalhei junto com IAB desde a faculdade, mas também no Crea e agora no Conselho. 237 

Então já estou no terceiro mandato de conselheiro e, nesse último, como presidente. Entendemos que precisamos 238 

continuar avançando um pouco, buscar talvez diálogo, conciliação, pacificação. E tentar buscar as boas ideias que 239 

existem em cada conselho. Nós, cada vez que conversamos com um presidente, vemos o que eles estão fazendo, o 240 



 
 

 

que estão trazendo. Tive a oportunidade de conversar com o Neilton, que falou algumas coisas que vocês têm feito 241 

lá, que acaba avançando em um aspecto. E nós esperamos poder realizar um pouco disso. Vamos em frente aqui 242 

então." Em seguida, foi realizada a votação para COORDENAÇÃO ADJUNTA 1, sendo o presidentes do CAU/ES, 243 

HELIOMAR VENÂNCIO,   ELEITO PARA A COORDENAÇÃO ADJUNTA 1 DO FÓRUM DE PRESIDENTES DO CAU 244 

COM 26 VOTOS FAVORÁVEIS DOS PRESIDENTES E/OU SEUS REPRESENTANTES: Dandara Cristtiny Brito Lima 245 

- CAU/AC; Fernando Cavalcanti – CAU/AL; Welton Barreiros Alvino – CAU/AP; Jean Faria dos Santos – CAU/AM; 246 

Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira – CAU/BA; Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz – CAU/CE; Heliomar Venâncio – 247 

CAU/ES; Fernando Camargo Chapadeiro – CAU/GO; Hermes da Fonseca Neto – CAU/MA; André Nör – CAU/MT; 248 

João Augusto Albuquerque Soares – CAU/MS; Maria Edwiges Sobreira Leal – CAU/MG; José Akel Fares Filho – 249 

CAU/PA; Eduardo de Oliveira Nóbrega Filho – CAU/PB; Milton Carlos Zanelatto Gonçalves – CAU/PR; Rafael Amaral 250 

Tenório – CAU/PE; Wellington Carvalho Camarço – CAU/PI; Pablo Cesar Benetti – CAU/RJ; José Jefferson de Sousa 251 

– CAU/RN; Andrea Ilha – CAU/RS; Antônio Lopes Balau Filho – CAU/RO; Rodrigo Edson Castro Ávila – CAU/RR; 252 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden – CAU/SC; Catherine Otondo – CAU/SP; Heloísa Diniz de Rezende – CAU/SE e 253 

Silênio Martins Camargo – CAU/TO. A presidente do CAU/SC, PATRÍCIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN, 254 

registrou sua esperança de que fosse dado espaço para o adjunto, o que não havia acontecido em 2022. Em seguida, 255 

procedeu-se à apresentação das candidaturas das presidentes do CAU/AC e CAU/SE para a Coordenação Adjunta 2 256 

do Fórum de Presidentes. A presidente do CAU/AC, DANDARA CRISTTINY BRITO LIMA, fez o seguinte 257 

pronunciamento: "Então eu estou colocando a minha candidatura. Ano passado participei de todos os Fóruns. Como 258 

vocês sabem, no primeiro ano eu estava de licença-maternidade, então foi um período mais difícil para que eu pudesse 259 

participar, mas mesmo assim participei por vídeo nas primeiras reuniões. Ano passado eu consegui participar de todos 260 

os fóruns mesmo com toda a dificuldade, levando meu bebê, às vezes não levava, mas foi uma experiência incrível 261 

participar desse fórum. Não sei se me candidato à próxima eleição, então eu gostaria de nesse último ano ter essa 262 

experiência de participar da coordenação do fórum, mesmo que seja (como) segunda adjunta. Sabemos que existe 263 

essa divisão do fórum, mas, como vocês podem ver, eu converso com todos, eu sou a pessoa que não estou em 264 

nenhum grupo. Claro que eu tenho mais afinidade com alguns, mas eu considero que eu tenho um bom relacionamento 265 

com todos. Então por isso que eu coloco a minha candidatura, porque eu acho que seria uma boa representante do 266 

Norte, que tem uma realidade tão diferente do restante do país, com um território tão grande e tão difícil de fiscalizar, 267 

de ter esse trabalho e por isso que eu coloco minha candidatura." Em seguida, a presidente do CAU/SE, HELOÍSA 268 

DINIZ DE REZENDE, proferiu o seguinte: "Bom dia a todas e todos. Eu também estou aqui me colocando à candidatura 269 

para representante dos básicos. Essa é a minha primeira vez dentro do Conselho. Acho que foi uma experiência bem 270 

incrível. Acho que para todos que chegam. Acho que a experiência de conhecer o CAU por dentro é outra coisa e isso 271 

estou fazendo dentro do conselho em Sergipe, e o Fórum dos Presidentes acho que tem um papel muito importante 272 

para isso. Já coloquei isso no Rio. É o lugar de partilharmos, de trocarmos muito sobre as dificuldades que temos. Eu 273 

fui no ano passado representante... Desde que entrei, em julho de 2021, eu assumi dentro da Comissão de Raça e 274 

Equidade a representação do Fórum dos Presidentes, que ano passado foi agregado à Comissão Cetred, que agora 275 

se chama Cepaf. Eu também fiz a representação no fundo de apoio, junto com Mônica e Catherine.  Acho que nós 276 

conseguimos boas conquistas para os básicos no que tange as questões do fundo de apoio. Acho que isso todos 277 

viram, como nós em pouco tempo, com disponibilidade, disposição da coordenação e do grupo que faz parte do fundo 278 

de apoio, com a Daniela Sarmento à frente, tivemos boas conquistas com relação seja a diárias, seja a questão para 279 

os básicos. Então eu acho que nós, na mesma ideia de fazermos uma boa representação das dificuldades que o 280 

básico tem, eu também me coloco. Sou uma candidatura de Sergipe, Nordeste. Então acho que também faria um 281 

equilíbrio legal, considerando que vai estar Minas e Espírito Santo juntos nessa coordenação. Então me coloco à 282 

disposição para candidatura. Obrigada, gente." Assim, foi realizada a votação para COORDENAÇÃO ADJUNTA 2 283 

DO FÓRUM DE PRESIDENTES, a qual resultou em empate conforme o seguinte:13 votos favoráveis para a 284 

Presidente do CAU/AC, DANDARA CRISTTINY BRITO LIMA dos presidentes e/ou de seus representantes: Dandara 285 

Cristtiny Brito Lima – CAU/AC; Fernando Cavalcanti – CAU/AL; Welton Barreiros Alvino – CAU/AP; Jean Faria dos 286 

Santos – CAU/AM; Heliomar Venâncio – CAU/ES; Hermes da Fonseca Neto – CAU/MA; André Nör – CAU/MT; Rafael 287 

Amaral Tenório – CAU/PE; Wellington Carvalho Camarço – CAU/PI; Antônio Lopes Balau Filho – CAU/RO; Rodrigo 288 

Edson Castro Ávila – CAU/RR; Patrícia Figueiredo Sarquis Herden – CAU/SC e Silênio Martins Camargo – CAU/TO, 289 



 
 

 

e 13 votos favoráveis para a Presidente CAU/SE, HELOÍSA DINIZ DE REZENDE dos presidentes e/ou de seus 290 

representantes: Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira – CAU/BA; Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz – CAU/CE; Fernando 291 

Camargo Chapadeiro – CAU/GO; João Augusto Albuquerque Soares – CAU/MS; Maria Edwiges Sobreira Leal – 292 

CAU/MG; José Akel Fares Filho – CAU/PA; Eduardo de Oliveira Nóbrega Filho – CAU/PB; Milton Carlos Zanelatto 293 

Gonçalves – CAU/PR; Pablo Cesar Benetti – CAU/RJ; José Jefferson de Sousa – CAU/RN; Andrea Ilha – CAU/RS; 294 

Catherine Otondo – CAU/SP e Heloísa Diniz de Rezende – CAU/SE. Considerando o empate no primeiro turno e o rito 295 

proposto, foi realizado um segundo turno de votação entre os(as) dois(duas) candidatos(as) mais votados(as). Após 296 

constatação de novo empate, com votos idênticos aos do primeiro turno, verificados os registros profissionais das 297 

candidatas e, ainda, por deter registro mais antigo, foi ELEITA COMO COORDENADORA ADJUNTA 2 DO FÓRUM 298 

DE PRESIDENTES, A PRESIDENTE DO CAU/SE, HELOÍSA DINIZ DE REZENDE. Após apresentação do resultado 299 

da eleição para a coordenação e coordenações adjuntas, a coordenadora do Fórum manifestou disponibilidade para 300 

o estabelecimento de uma coordenação conjunta aos demais coordenadores. Após intervalo, realizou-se a votação 301 

para representantes do FÓRUM DE PRESIDENTES NO COLEGIADO DE GOVERNANÇA DO CENTRO DE 302 

SERVIÇOS COMPARTILHADOS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, a partir das manifestações 303 

de interesse, conforme apresentado a seguir: Titular: JOÃO AUGUSTO ALBUQUERQUE SOARES – CAU/MS e 304 

Suplente: JOSÉ AKEL FARES FILHO – CAU/PA; Titular: ANTÔNIO BALAU – CAU/RO e Suplente: FERNANDO 305 

CAVALCANTI – CAU/AL; Titular: PABLO BENETTI – CAU/RJ e Suplente: TIAGO HOLZMANN DA SILVA – CAU/RS 306 

sendo esses ELEITOS COM 24 VOTOS FAVORÁVEIS DOS PRESIDENTES E/OU SEUS REPRESENTANTES: 307 

Dandara Cristtiny Brito Lima - CAU/AC; Fernando Cavalcanti – CAU/AL; Welton Barreiros Alvino – CAU/AP; Jean Faria 308 

dos Santos – CAU/AM; Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira – CAU/BA; Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz – CAU/CE; 309 

Heliomar Venâncio – CAU/ES; Fernando Camargo Chapadeiro – CAU/GO; Hermes da Fonseca Neto – CAU/MA; João 310 

Augusto Albuquerque Soares – CAU/MS; Maria Edwiges Sobreira Leal – CAU/MG; José Akel Fares Filho – CAU/PA; 311 

Eduardo de Oliveira Nóbrega Filho – CAU/PB; Milton Carlos Zanelatto Gonçalves – CAU/PR; Rafael Amaral Tenório 312 

– CAU/PE; Wellington Carvalho Camarço – CAU/PI; Pablo Cesar Benetti – CAU/RJ; José Jefferson de Sousa – 313 

CAU/RN; Andrea Ilha – CAU/RS; Antônio Lopes Balau Filho – CAU/RO; Patrícia Figueiredo Sarquis Herden – CAU/SC; 314 

Catherine Otondo – CAU/SP; Heloísa Diniz de Rezende – CAU/SE e Silênio Martins Camargo – CAU/TO; 00 (zero) 315 

votos contrários; 01 (uma) abstenção: André Nör – CAU/MT; 01 (uma) ausência: Rodrigo Edson Castro Ávila – 316 

CAU/RR. Em seguida, realizou-se a votação para representantes do FÓRUM DE PRESIDENTES DO COLEGIADO 317 

DE GOVERNANÇA DO FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CONSELHOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 318 

DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL a partir das manifestações de interesse, conforme apresentado a seguir: 319 

Titular: CATHERINE OTONDO – CAU/SP e Suplente: MILTON CARLOS ZANELATTO – CAU/PR; Titular: LUCAS 320 

ROZZOLINE – CAU/CE e Suplente: NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA – CAU/BA; Titular: 321 

WELLINGTON CARVALHO CAMARÇO – CAU/PI e Suplente: DANDARA CRISTTINI BRITO LIMA – CAU/AC sendo 322 

esses eleitos com 24 votos favoráveis dos presidentes e/ou seus representantes: Dandara Cristtiny Brito Lima - 323 

CAU/AC; Fernando Cavalcanti – CAU/AL; Welton Barreiros Alvino – CAU/AP; Jean Faria dos Santos – CAU/AM; 324 

Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira – CAU/BA; Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz – CAU/CE; Heliomar Venâncio – 325 

CAU/ES; Fernando Camargo Chapadeiro – CAU/GO; Hermes da Fonseca Neto – CAU/MA; João Augusto Albuquerque 326 

Soares – CAU/MS; Maria Edwiges Sobreira Leal – CAU/MG; José Akel Fares Filho – CAU/PA; Eduardo de Oliveira 327 

Nóbrega Filho – CAU/PB; Milton Carlos Zanelatto Gonçalves – CAU/PR; Rafael Amaral Tenório – CAU/PE; Wellington 328 

Carvalho Camarço – CAU/PI; Pablo Cesar Benetti – CAU/RJ; José Jefferson de Sousa – CAU/RN; Andrea Ilha – 329 

CAU/RS; Antônio Lopes Balau Filho – CAU/RO; Patrícia Figueiredo Sarquis Herden – CAU/SC; Catherine Otondo – 330 

CAU/SP; Heloísa Diniz de Rezende – CAU/SE e Silênio Martins Camargo – CAU/TO; 00 (zero) votos contrários; 01 331 

(uma) abstenção: André Nör – CAU/MT; 01 (uma) ausência: Rodrigo Edson Castro Ávila – CAU/RR. 332 

ENCAMINHAMENTO: Enviar ofício ao CAU/BR com a composição do Fórum de Presidentes dos CAU/UF para o 333 

exercício 2023. 5. INSTALAÇÃO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO NO CAU/BR, TIPO ORDINÁRIA, A PARTIR 334 

DE 2024; FONTE: PRESIDÊNCIA CAU/MT – ANDRÉ NOR; CONDUÇÃO: PRESIDENTE CAU/MT – ANDRÉ NOR: 335 

O Presidente do CAU/MT, André Nör, apresentou ofício contendo proposta de criação de Comissão Ordinária de 336 

Fiscalização. Ao final da leitura, o presidente do CAU/MT reforçou a necessidade de o tema ser tratado de forma 337 

profunda, considerando que não há um entendimento claro do CAU sobre o que considera ser sua atividade-fim, ou 338 



 
 

 

seja, a fiscalização, informando que há inúmeras interpretações, por exemplo, para o termo "pugnar pelo exercício da 339 

profissão", e, por esse motivo, cada CAU/UF faz a fiscalização que julga ser a mais adequada. Dessa forma, explicou 340 

que uma comissão específica no CAU/BR para abordar um tema tão relevante seria importante, razão pela qual 341 

apresentou a solicitação para criação de Comissão Ordinária de Fiscalização. A coordenadora do Fórum de 342 

Presidentes, MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, agradeceu ao presidente do CAU/MT pela sua apresentação e 343 

informou que abriria as inscrições para quem quisesse falar. Antes, porém quis informar que, mesmo acreditando que 344 

já fosse do conhecimento do presidente André, a Comissão Temporária de Fiscalização – CTF havia feito essa 345 

proposta em 2019, originariamente, sendo que fora cortada da resolução 198 (cento e noventa e oito) durante a 346 

votação. Ressaltou que, conforme constou no ofício apresentado pelo presidente do CAU/MT, considerava a 347 

fiscalização como sendo o coração do CAU e que merecia, portanto, suporte específico do CAU/BR, que hoje estava 348 

diluída internamente naquele conselho, sem uma dedicação exclusiva, sendo a CEP uma instância julgadora de 349 

processos e casos normativos que não cuidava de definição de indicadores, tomada de decisões estratégicas, 350 

elaboração de planejamento nacional, promoção de capacitações e suporte a todos os estados no que se refere à 351 

fiscalização, de forma a torná-la homogênea em todo o território nacional. Após várias manifestações, o presidente do 352 

CAU/ES, HELIOMAR VENÂNCIO, sugeriu a criação de um grupo para propor a estrutura dessa nova comissão, tendo 353 

como base o ofício apresentado pelo presidente do CAU/MT. Dessa forma, acordou-se que o grupo será composto 354 

pelos presidentes: ANDRÉ NÖR – CAU/MT, FERNANDO CAVALCANTI – CAU/AL, HELIOMAR VENÂNCIO – 355 

CAU/ES e CATHERINE OTONDO – CAU/SP. ENCAMINHAMENTO: Enviar ofício ao CAU/BR sugerindo a criação da 356 

Comissão Ordinária de Fiscalização. ITEM EXTRA. SOFTWARES; FONTE: PRESIDÊNCIA CAU/SC - PATRÍCIA 357 

SARQUIS HERDEN; CONDUÇÃO: PRESIDÊNCIA CAU/SC - PATRÍCIA SARQUIS HERDEN: A presidente do 358 

CAU/SC, PATRÍCIA SARQUIS HERDEN, apresentou breve histórico sobre os convênios e empresas de softwares e 359 

relatou as características dessas parcerias, com destaque à Grafisoft, que adotou uma política diferenciada. 360 

Entretanto, no início do mês de janeiro de 2023, a presidência do CAU/BR, divulgou o fim dessa parceria. A presidente 361 

do CAU/SC ressaltou sobre a necessidade de reatar tal parceria, e declarou entendimento de que o CAU/BR falhou 362 

em não divulgar uma nota sobre esse encerramento. Em seguida, convidou os presentes para participarem de reunião 363 

a ser realizada dia 23 de janeiro, com o diretor latino-americano da Grafisoft, Gustavo Carezzato, ressaltando que será 364 

oportunidade para entender sobre o rompimento da parceria, bem como discutir novas possibilidades. O presidente 365 

do CAU/PE, RAFAEL AMARAL TENÓRIO ALBUQUERQUE, comentou que o convênio só poderia ter sido encerrado 366 

quando existissem outras formas de apoio aos profissionais, como o pleno acesso à softwares livres, por exemplo. 367 

Questionou sobre qual será o procedimento quanto aos descontos concedidos aos profissionais arquitetos e 368 

urbanistas. O presidente do CAU/AL, FERNANDO CAVALCANTI, defendeu a aquisição de dois modelos de software, 369 

considerando que o software livre não tem todas as funcionalidades do software pago. O presidente do CAU/RJ, 370 

PABLO BENETTI, sugeriu oficiar o CAU/BR solicitando a retomada das tratativas referente ao restabelecimento do 371 

convênio nacional. A presidente do CAU/SP, CATHERINE OTONDO, propôs que o convênio com a empresa de 372 

software seja realizado diretamente com cada CAU/UF. Para tanto, disse que será necessário análise jurídica de qual 373 

seria a opção mais viável, bem como do melhor formato de acordo. Por fim, foi proposto a indicação de um 374 

representante para intermediar o diálogo com o CAU/BR. ENCAMINHAMENTO: 1º Compartilhamento da minuta do 375 

termo de cooperação entre UF para contribuições jurídicas e, com isso, o estabelecimento do formato de acordo ideal, 376 

seja consórcio, cooperação, convênio ou outro. 2º Avançar no diálogo sobre a viabilidade de um consórcio entre os 377 

CAU/UF. 3º Utilizar como referência a minuta proposta pelo CAU/RS, em que o primeiro Termo Aditivo seria sobre 378 

facilidades no acesso dos profissionais aos softwares. 4º Oficiar o CAU/BR para continuidade do acordo com a 379 

Grafisoft e solicitar esclarecimento sobre o rompimento da parceria, conforme minuta apresentada pela presidente do 380 

CAU/SC. 6. INTERAÇÃO ENTRE SETORES DE COMUNICAÇÃO DOS CAU/UF; FONTE: PRESIDÊNCIA CAU/CE; 381 

CONDUÇÃO: PRESIDÊNCIA CAU/CE – LUCAS ROZZOLINE: Retirado de Pauta. 7. APRESENTAÇÃO DE DADOS 382 

MENSURÁVEIS DA FISCALIZAÇÃO NACIONAL: FONTE: PRESIDÊNCIA CAU/MT; CONDUÇÃO: PRESIDÊNCIA 383 

CAU/MT – ANDRÉ NOR: O presidente do CAU/MT, ANDRÉ NÖR, conforme apresentação realizada na oportunidade, 384 

disse que verificou considerável aumento no quantitativo de relatórios de fiscalização dos CAU/UF. Comentou que as 385 

ações de fiscalização precisam ser registradas nesses documentos, pois possuem credibilidade inquestionável. 386 

Ademais, o presidente pontuou que a contribuição média dos arquitetos e urbanistas para o sistema CAU é muito 387 



 
 

 

significativa. Disse também que, com o valor arrecadado, o Conselho tem a obrigação de disponibilizar um serviço de 388 

excelência e concluiu que fiscalizar é barato. O presidente do CAU/AL, FERNANDO CAVALCANTI, pontuou que não 389 

é possível gastar apenas 15% da verba com fiscalização, pois a folha de pagamento somada ao CSC já atinge a 390 

porcentagem mencionada. Dessa forma, sugeriu que o CAU/BR, ao realizar o processo de planejamento estratégico, 391 

leve em consideração a realidade de cada CAU/UF. Citou que 2% para ATHIS (Assistência Técnica em Habitações 392 

de Interesse Social) e 5% para comunicação podem ser valores satisfatórios para um determinado estado, porém pode 393 

não atender à demanda de outra localidade. Na sequência, o presidente do CAU/CE, LUCAS ROZZOLINE, comentou 394 

que as informações apresentadas podem auxiliar cada CAU/UF no desenvolvimento da sua fiscalização e realizar 395 

adequações necessárias. Enfatizou, também, que o trabalho executado pelo CAU/MT de mensurar tais dados deveria 396 

ser papel do CAU/BR. Posteriormente, o presidente do CAU/ES, HELIOMAR VENÂNCIO, questionou ao presidente 397 

do CAU/MT, André Nör, sobre como foi o trabalho de conceder maior autonomia aos fiscais do seu estado. Como 398 

resposta, o presidente do CAU/MT disse que foi realizado um trabalho com o arquiteto fiscal sobre a relevância do seu 399 

trabalho para o Conselho. Em seguida, a presidente do CAU/SP, CATHERINE OTONDO, compartilhou informação 400 

sobre a criação do cargo de Analista Fiscal que desempenha o papel de backoffice de relatório. Defendeu, também, a 401 

necessidade de revisão da Resolução Nº 100, de 02 de fevereiro de 2015, propondo que o valor do CSC seja 402 

proveniente do superávit e, com isso, a contribuição seria de forma mais tranquila. Adiante, a presidente do CAU/SC, 403 

PATRÍCIA SARQUIS HERDEN, declarou que na hipótese de a Comissão Ordinária de Fiscalização ser, de fato, 404 

criada, a fiscalização das redes sociais deve ser centralizada no CAU/BR. ENCAMINHAMENTO: Enviar ofício 405 

solicitando ao CAU/BR participação efetiva dos CAU/UF no planejamento estratégico de recursos, considerando 406 

revisão nos limites destinados à Fiscalização. Fazer as seguintes indagações: Definir investimento financeiro é o 407 

suficiente para qualificar o exercício da fiscalização? O CSC deve fazer parte dessa estratégia? Ele poderia ser 408 

custeado por superávit?. Vencidos os pontos de pauta, a coordenadora do Fórum de Presidentes encerrou o primeiro 409 

dia de reunião. PARTE II: DIA 20 DE JANEIRO DE 2023: 8. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE 410 

TRABALHOS REALIZADOS NA ÁREA DA GESTÃO DOCUMENTAL (RELATÓRIOS PRODUZIDOS) E LEI GERAL 411 

DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS LGPD; FONTE: PRESIDÊNCIA CAU/MG; 412 

CONDUÇÃO: PRESIDÊNCIA CAU/MG – MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL: O gerente geral do CAU/MG, ARIEL 413 

LAZZARIN, realizou breve relato sobre o desenvolvido, no CAU/MG, da Gestão Documental e a Lei Geral de Proteção 414 

de Dados – LGPD. Em seguida, o representante do CAU/BR, THIAGO RIBEIRO, realizou uma apresentação sobre 415 

as definições, regras e contexto no qual a lei se originou, bem com as fases do plano de adequação propostas pelo 416 

CAU/BR. Posteriormente, o gerente geral do CAU/MG defendeu a importância de um representante do CAU/UF para 417 

interação com o CAU/BR. A presidente do CAU/SP, CATHERINE OTONDO, ressaltou a facilitação que a LGPD 418 

proporciona na obtenção de convênios, isso porque, em situações diversas, só é possível estabelecer acordos com 419 

organizações que possuem a LGPD estabelecida. Por fim, a coordenadora do Fórum de Presidentes, solicitou ao 420 

CAU/BR envolvimento dos presidentes dos CAU/UF nas ações e ciência nas tomadas de decisões. 421 

ENCAMINHAMENTO: Não houve. 9. NOTIFICAÇÕES E BOLETOS EM LOTE; FONTE: PRESIDÊNCIA CAU/MG; 422 

CONDUÇÃO: PRESIDÊNCIA CAU/MG – MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL: O gerente geral do CAU/MG, ARIEL 423 

LAZZARIN,  relatou que em abril de 2022, o Fórum solicitou ao CAU/BR o avanço nas tratativas para envio dos boletos 424 

em uma nova ferramenta, desvinculada da funcionalidade de negociação em lote, considerando: a. a emissão dos 425 

boletos seja desvinculada da negociação em lote; b. os boletos apresentados explorem as possibilidades disponíveis, 426 

como a atualização automática de valores a partir do mesmo documento; c. sejam disponibilizadas opções de 427 

pagamento aos profissionais, como o número de parcelas; d. seja negociado o custo de emissão dos boletos em nível 428 

nacional, ampliando assim a possibilidade para todos os CAU/UF e; e. tenham autonomia para a emissão dos boletos 429 

e não dependam e sobrecarreguem o CAU/BR. Mencionou outro procedimento estabelecido pelo CAU/MG, sobre o 430 

envio de mensagens aos profissionais acerca de possíveis débitos com o Conselho, alertando sobre a oportunidade 431 

do pagamento com desconto ou a possibilidade de parcelamento. Explicou que, como resultado, muitos profissionais 432 

quitaram alguma dívida e outros procuraram o Conselho para esclarecimentos. Pontuou que as mensagens mudam 433 

ao longo do ano, com propósito de orientar o profissional. Disse que o resultado está sendo efetivo, além de gerar 434 

redução de custos e aumento na receita. Posteriormente, o presidente do CAU/BA, NEILTON DÓREA RODRIGUES 435 

DE OLIVEIRA, expôs insatisfação com a demora para apuração do pagamento via Pix e com os juros no cartão de 436 



 
 

 

crédito. Para mais, ressaltou que não é adequado impedir o exercício da profissão por não pagar a anuidade e propôs 437 

que essa demanda seja encaminhada ao CAU/BR. A presidente do CAU/SC, PATRÍCIA SARQUIS HERDEN, 438 

comentou sobre a comunicação positiva adotada pelo CAU/SC, com envio de mensagens de WhatsApp com 439 

informações de interesse do profissional. ENCAMINHAMENTO: Não houve. 10. APRESENTAÇÃO ATUALIZADA 440 

SOBRE ENCAMINHAMENTOS DO ANO DE 2022 DO FÓRUM DE PRESIDENTES. FONTE: COORDENAÇÃO 441 

FÓRUM DE PRESIDENTES; CONDUÇÃO: COORDENAÇÃO FÓRUM DE PRESIDENTES: O assunto foi discutido 442 

conjuntamente ao planejamento anual. ENCAMINHAMENTO: Não houve. 11. PLANEJAMENTO ANUAL DO FÓRUM 443 

DE PRESIDENTES, CONSIDERANDO AS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS DAS PRESIDÊNCIAS. FONTE: 444 

COORDENAÇÃO FÓRUM DE PRESIDENTES; CONDUÇÃO: COORDENAÇÃO FÓRUM DE PRESIDENTES: No 445 

segundo dia de reunião, após aprovação da minuta apresentada pela Presidente do CAU/SC, PATRÍCIA SARQUIS 446 

HERDEN, conforme previsto no dia anterior, a coordenadora do Fórum de Presidentes, MARIA EDWIGES SOBREIRA 447 

LEAL, concedeu a palavra aos presidentes dos CAU/UF para apresentação das propostas de planejamento do Fórum, 448 

objetivando a elaboração de um plano de trabalho para 2023. Inicialmente, o presidente do CAU/PA, JOSÉ AKEL 449 

FARES FILHO, sugeriu a construção de plano de comissão do Fórum. Propôs o compartilhamento de informações 450 

entre os CAU/UF sobre ações e eventos, visando integração e mútua cooperação. O presidente do CAU/BA, NEILTON 451 

DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, pontuou sobre a necessidade de avaliação em relação à natureza do Conselho 452 

e quais são, efetivamente, suas obrigações, para que exista a qualificação dos processos administrativos. Para tanto, 453 

disse que é preciso verificar a possibilidade de contratação de uma consultoria jurídica. Além disso, sugeriu que o 454 

Fórum possa discutir o assunto em outras oportunidades. Reivindicou a necessidade de implementação do 455 

Refinanciamento de Débitos -REFIS para os arquitetos e urbanistas. Posteriormente, o presidente do CAU/RJ, PABLO 456 

BENETTI, discorreu sobre o Edital de formação continuada, que oferece cursos gratuitos para registrados. Informou 457 

que o CAU/RJ contratou uma agência de publicidade, que realizará três campanhas em 2023, conforme o que segue: 458 

1- Software livre (março); 2- Ensino à Distância – EAD (abril); e 3- Denúncia contra cobrança do Imposto sobre Serviços 459 

- ISS ilegal (junho). Com relação ao tema software livre, informou que serão abordadas questões como a manutenção 460 

do site, migração de escritórios, divulgação e seminário nacional. Fez saber que no mês de março de 2023 será 461 

realizado um concurso para discentes usando o software livre, o qual terá como prêmio a contratação de estudantes 462 

e professores como replicadores. Destacou que essa é uma ação que poderia ser adotada em outros estados. 463 

Finalizou afirmando que as atividades estão disponíveis para todos os CAU/UF. Em seguida, o presidente do CAU/GO, 464 

FERNANDO CAMARGO CHAPADEIRO, declarou que o CAU/GO contribui com ações de ATHIS e compartilhou a 465 

experiência sobre a parceria realizada com a Agência Goiana de Habitação. Noutro ponto, disse que está disposto a 466 

compartilhar a ação de cobrança das anuidades, realizada pelo SICCAU, informando que obteve êxito e que não gerou 467 

custos. Na sequência, o presidente do CAU/AL, FERNANDO CAVALCANTI, certificou que o CAU/AL, igualmente, 468 

tem muito a agregar com ações de ATHIS. Discorreu sobre convênio com a Defensoria Pública, em que o arquiteto e 469 

urbanista é contratado para atuar em projeto específico do poder público e o pagamento é realizado por demanda. O 470 

presidente do CAU/TO, SILÊNIO MARTINS CAMARGO, pontuou que já contratou profissionais para prestar serviços 471 

de regularização fundiária. Mencionou o Projeto Casa Acessível, cujo objetivo é projetar acessibilidade nas casas das 472 

pessoas com deficiência - PCD, citando a adaptação de 13 moradias por intermédio de entidade sem fins lucrativos. 473 

Pontuou que a ATHIS não é atribuição do CAU, contudo, disse que o projeto foi realizado com o intuito de demonstrar 474 

aos órgãos públicos que é possível executar, mesmo com pouco recurso disponível. Relatou, ainda, sobre o projeto 475 

CAU Valoriza, que consiste em fiscalizar e conceder créditos aos profissionais que atuam conforme normativos. Com 476 

isso, informou que foi publicado edital de convocação de arquitetos e urbanistas para discorrerem sobre assuntos 477 

vinculados à Arquitetura e Urbanismo, com conexão com CAU. Falou que, uma vez por mês, é feito um vídeo com os 478 

profissionais para divulgação do conteúdo nas redes sociais. Adiante, o presidente do CAU/CE, LUCAS ROZZOLINE, 479 

ressaltou a relevância de um aprimoramento dos processos relacionados à comunicação, sobretudo, o de ter uma 480 

comunicação autônoma, que não dependa tanto do CAU/BR. Em seguida, a presidente do CAU/SC, PATRÍCIA 481 

SARQUIS HERDEN, destacou que o Fórum deve ser como uma célula de inovação, onde as coisas surgem e se 482 

desenvolvem. Fez saber, portanto, que propõe uma atualização da identidade visual do Fórum. Além disso, defende 483 

a necessidade de uma capacitação para os presidentes na plataforma Teams e a utilização da estrutura como 484 

ferramenta para atividades do Fórum. Apresentou, também, ações do CAU/SC que demonstrem ao profissional a 485 



 
 

 

maneira pela qual está sendo investido o valor pago em anuidades. Por último, compartilhou o sistema de 486 

credenciamento e emissão de certificados. A presidente do CAU/SP, CATHERINE OTONDO, sugeriu, para 487 

conferência de agosto, em Brasília, discussões sobre os tributos relacionados ao exercício profissional. Enfatizou que 488 

o Fórum deve ser um órgão estratégico no sistema CAU e reforçou a importância de se tomar iniciativas em temas 489 

aderentes, como fiscalização, EAD, entre outros. Sobre a comunicação do CAU/BR, pontuou que se deve dar maior 490 

visibilidade ao Fórum, com a publicação do resultado das eleições de 2023. Posteriormente, o presidente do CAU/MS, 491 

JOÃO AUGUSTO ALBUQUERQUE SOARES, propôs, para o Fórum a ser realizado no Mato Grosso do Sul no mês 492 

de setembro de 2023, promover o início de uma integração latino-americana, inclusive, pensando na questão da 493 

mobilidade. Informou que, enquanto representante no CSC, realizou atualização sobre o bom funcionamento do 494 

SICCAU. A representante do CAU/RS, ANDREA ILHA, destacou a importância em se discutir as fronteiras. Relatou 495 

sobre edital voltado para pesquisa em “ATHIS” e “ATHIS e Patrimônio”. Reforçou sobre a urgência em avançar nas 496 

tratativas sobre o termo de cooperação. Ainda, requereu resolução de temas que são de responsabilidade do CAU/BR, 497 

a partir de direcionamentos dados pelo Fórum. Disse que estima que os presidentes ofereçam soluções quanto à 498 

fiscalização e ao EAD. O presidente do CAU/PB, EDUARDO DE OLIVEIRA NÓBREGA FILHO, ressaltou a 499 

necessidade de se pensar em estratégias para a fiscalização nas fronteiras, sendo relevante fundamentar na 500 

experiência entre CAU/MA e CAU/PI. Destacou a questão da comunicação e reforçou a importância de avançar com 501 

os encaminhamentos para o CAU/BR. A coordenadora do Fórum, MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, propôs a 502 

criação de grupos de trabalho (GTs) para acompanhamento dos assuntos mais imediatos, para que determinados 503 

CAU/UF fiquem responsáveis pelo acompanhamento e condução de alguns assuntos. A partir das contribuições, foi 504 

definido um cronograma para o ano de 2023. O presidente do CAU/PR, MILTON CARLOS ZANELATTO, cita o caso 505 

de outras solicitações, como das diárias, do REFIS, do EAD, que foram feitas e que aguardam devolutiva, solicitando 506 

cobrar resposta do CAU/BR. Noutro momento, registrou seu constrangimento e vergonha pelas acusações feitas por 507 

um presidente, de que a mesa da coordenação de 2022 havia sido responsável por quebrar a ética do Fórum, acusação 508 

essa que, na sua opinião, “é de extrema irresponsabilidade, leviana e que não retrata o posicionamento de quem 509 

conhece o andamento dos Fóruns, que jamais teve qualquer tipo de veto na condução de seus trabalhos”. Consignou, 510 

ainda, que ficou “extremamente constrangido, envergonhado pelas acusações feitas por um Presidente de que a mesa 511 

da gestão passada foi responsável por gerar a dissolução do Fórum. Para ele, tal acusação se faz por quem não 512 

conhece o desenvolvimento do Fórum, da condução dos trabalhos que, ao contrário de gestões anteriores, “se deu ao 513 

trabalho de ir do Acre ao Amapá, ao Rio Grande do Sul, onde a mesa esteve disponível em todas as plenárias, abriu 514 

diálogos com todo mundo, recebeu pautas de todos os Presidentes, sem nenhum tipo de veto, nem cerceamento de 515 

participação”. Ponderou, em seguida, que acha vergonhosa a acusação de que a desestruturação do Fórum veio por 516 

causa da gestão da Coordenadora do Fórum. O presidente do CAU/BA, NEILTON DÓREA RODRIGUES DE 517 

OLIVEIRA, registrou seu apoio à gestão de 2022, parabenizando a presidente do CAU/MG pela atuação que, em seu 518 

entender, foi admirável e de excelência. Lembrou, ainda, que o primeiro ano do Fórum da gestão 2021-2023 foi 519 

marcado pela pandemia e que, nos dois últimos anos, o Fórum teve uma coordenação plena e eficiente. Encerrou sua 520 

manifestação dizendo: “Eu não podia ir embora desse Fórum sem deixar aqui a minha indignação quanto às 521 

declarações feitas pelo presidente à vossa pessoa”. O presidente do CAU/PA, JOSÉ AKEL FARES FILHO, disse que 522 

“essa coordenação da Du, é a coordenação mais eficiente que nós tivemos. Eu acho que nós tivemos pauta, 523 

organização, objetividade que, anteriormente, nós não tivemos. A quantidade de questões que nós conseguimos 524 

encaminhar a partir desse Fórum e, acho que, politicamente, nós crescemos, porque nós ganhamos aqui, 525 

internamente, com as questões que nós fizemos, CAU/BR foi discutido quase que exaustivamente, sendo que cada 526 

um dos presentes tem posição particular sobre”. Finalizou sua manifestação parabenizando a coordenadora do Fórum, 527 

considerando que a atual gestão será ainda mais exitosa, pelo acúmulo de experiências vivenciadas por todos, a 528 

exemplo da organização da temática dos Fóruns feitas na presente reunião. Considerou a manifestação do colega, 529 

que teceu críticas à atual gestão, injusta. Por fim, parabenizou os colegas presidentes eleitos coordenadores adjuntos 530 

do Fórum. O presidente do CAU/TO, SILENIO MARTINS CAMARGO, falou, conforme o seguinte: “Eu não vou 531 

aumentar a polêmica não, mas eu só vou colocar a experiência que eu tive e que foi a mesma do Wellington. Na 532 

verdade, quando o colega se referiu à dissolução, em parte, do Fórum, ele estava se referindo à nossa reunião da 533 

Comissão de Fiscalização”. Consignou que algumas coisas foram ditas e que se afirmou, erroneamente, o 534 



 
 

 

acontecimento de coisas que, de fato, não aconteceram, se referindo à indicação de pessoas que não haviam 535 

participado da reunião deliberada pelo Fórum, para que fossem conhecidos os indicados a participar da Comissão 536 

Temporária de Fiscalização. Em suas palavras, explicou que “Esse foi o ponto que, muitos de nós, que estávamos 537 

presentes naquela reunião, achamos não ter sido feito de forma ética, de forma clara e transparente, conforme tinha 538 

sido decidido na reunião. E sim, ficamos muito – e muito – admirados com a “virada de mesa” que aconteceu”. 539 

Esclareceu, ainda, que isso foi feito quando o Fórum era coordenado pelo presidente do CAU/PE, Rafael Amaral 540 

Tenório Albuquerque, e que não havia sido dito que a Presidente do CAU/MG, enquanto coordenadora, dissolveu o 541 

Fórum. Fez saber que havia sido “dito que naquela reunião onde foi desprezada a eleição, a votação e a definição dos 542 

indicados para a Comissão Temporária de Fiscalização, sabe-se lá por qual motivo e, posteriormente, foi conduzida a 543 

Du (se referindo à presidente do CAU/MG) para essa Coordenação. Esse foi o motivo que eu também participei e não 544 

achei que foi ético”. A coordenadora do Fórum de Presidentes, MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL, por ter sido 545 

citada, esclareceu que “Era uma vaga só para a Comissão, claramente, e a segunda vaga era indicação da presidente 546 

do CAU/BR, Nádia Somekh, para que eu prosseguisse, porque eu participei da CTF”. Diante da sinalização negativa 547 

do presidente do CAU/TO à sua afirmação, continuou sua exposição explicando que “o presidente Rafael sabe disso, 548 

ele tem consciência disso e vários presidentes sabem, porque são palavras da Presidente Nádia”. Esclareceu que, 549 

diante da manifesta intenção do presidente do CAU/MT de participar da CTF, foi aberta nova vaga como forma de 550 

garantir a participação de ambos na Comissão. Disse que, ao ser informado pela presidente Nádia, o coordenador do 551 

Fórum de Presidentes (Rafael), à época, havia concordado, porém, observou que foi formada uma comissão de cinco 552 

representantes homens e que ela mesma não teve nenhum voto e, ainda, que o voto que ela teria do presidente Lucas 553 

do CAU/CE não foi efetivado, pois o mesmo estava com COVID no dia da eleição, resultando na eleição, portanto, do 554 

Presidente André, do CAU/MT e do Presidente Wellington do CAU/PI, o que ocasionou sua retirada da CTF, mesmo 555 

tendo participado como coordenadora da CEP nacional em 2019. Diante de algumas manifestações sobrepostas, a 556 

coordenadora do Fórum pediu respeito à sua fala, já que a mesma não interrompeu a fala do colega, enquanto ele 557 

falava. Em suas palavras, consignou o seu descontentamento com a postura do colega: “Eu peço respeito, pare de 558 

levantar a mão, eu não fiz nada disso com você. Eu escutei silenciosamente, parada. Eu exijo respeito, porque eu sou 559 

ética. E isso que aconteceu, eu levei o meu depoimento para a reunião com todos os presidentes”, fazendo referência 560 

à reunião virtual, com lista de presença e gravação, na qual disse que “a minha vaga para a CTF eu pedi, eu defendi, 561 

eu fiz discurso, eu expliquei porque eu queria participar e vocês me deram o contra. Vocês falaram: não, vai eu e o 562 

Wellington. O Wellington não tinha trabalhado, ele era adjunto e o André, junto com o Wellington e os demais da 563 

Comissão decidiram que seriam os dois e que eu não teria direito a participar”. Informou que relatou tudo isso na 564 

reunião total, na qual foi feita uma votação, o que é de conhecimento geral, e ela ganhou sendo conduzida pelo Fórum 565 

de Presidentes, órgão soberano, tendo recebido quinze votos, dos totais vinte e sete. Disse que a vaga do presidente 566 

do CAU/MT não foi eliminada, mas sim que o presidente André Nör abriu mão dessa vaga por estar descontente, em 567 

razão da defesa que ela apresentou referente aos motivos para a sua permanência na comissão. Disse que solicitou 568 

participação na comissão, o que lhe foi negado. Fez saber, ainda, que as versões são antagônicas e que a reunião 569 

coletiva está gravada, oportunidade em que se decidiu por uma votação aberta, por meio da qual se elegeu. Por fim, 570 

manifestou seu descontentamento na condução desse assunto, pois considera ter sido ela a injustiçada, uma vez que 571 

foi cerceada na recondução de um trabalho que defende e que está continuamente ligada, já que Minas Gerais trabalha 572 

efetivamente com fiscalização, representada pela atuação da Gerente de Fiscalização do CAU/MG no Grupo de 573 

Trabalho. Relembra que o Presidente André abriu mão da sua vaga junto à CTF e que a Comissão de Fiscalização 574 

deixou de existir efetivamente. O presidente do CAU/BA, NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, fez uma 575 

correção na fala da coordenadora do Fórum, lembrando que ele votou na mesma, sob o fundamento de que lhe 576 

agradava a ideia de uma mulher presidindo o Fórum, por uma questão de equidade. Registrou que ele pediu a retirada 577 

da candidatura do Presidente Welligton para que, por uma questão de equidade, a Comissão tivesse uma Presidente 578 

mulher na sua coordenação.  O presidente do CAU/TO, SILÊNIO MARTINS CAMARGO, insistiu que os fatos não 579 

ocorreram da forma como exposto pela Presidente e para ele: “As colocações feitas pela colega, da mesma forma, 580 

não batem com a realidade, pois eu estava presente, o Neilton estava presente, não foi só o voto do Neilton, teve 581 

outros votos”. Discussões encerradas. Não havendo mais nenhum tema a ser tratado e nenhuma manifestação 582 

requerida pelos conselheiros, foi encerrada a reunião.  ENCAMINHAMENTO: Não houve.  583 



 
 

 

Seguem, anexadas a esta ata, as transcrições da 24ª Reunião do Fórum de Presidentes elaboradas pelo CAU/MT e 584 

o vídeo/áudio da mesma reunião. 585 

 586 

Esta ata foi aprovada na 26ª Reunião do Fórum de Presidentes, realizada em Natal/RN, no dia 9 de março de 2023. 587 

 588 

 589 

   Maria Edwiges Leal – CAU/MG 590 
                                             Coordenadora Geral 591 
 592 
 593 

 594 
Heliomar Venancio de Souza Filho - CAU/ES 

 C                             Coordenador   

                Heloisa Diniz de Rezende – CAU/SE 
                                     Coordenadora  

 595 


