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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 12/2020 1 

PARA REALIZAÇÃO DO ATO SOLENE DE POSSE DAS 2 

CONSELHEIRAS E CONSELHEIROS ELEITOS PARA 3 

EXERCER O MANDATO NO CONSELHO DE 4 

ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO   DE JANEIRO/ 5 

CAU/RJ, NA GESTÃO 2021-2023, EM 15 DE 6 

DEZEMBRO DE 2020. 7 

 8 

Aos 15 dias do mês de dezembro de 2020,  em primeira convocação, a reunião 9 

remota da Plenária Ordinária do CAU/RJ de n. 12/2020, teve início às 16h18 sob a 10 

coordenação do Presidente do CAU/RJ, Jeferson Roselo Mota Salazar, com a 11 

verificação da presença dos Conselheiros Titulares: Almir Fernandes, Davide 12 

Siffert Dulcetti, Daniel Mendes (licenciado), Edivaldo Souza Cabral, Fernando 13 

Mendes, Gustavo Manhães (ausência justificada), Jeferson Salazar, Jerônimo de 14 

Moraes Neto, Leila Marques da Silva, Luana Soares Pimenta, Lucas Alencar 15 

Faulhaber Barbosa, Lucas Teixeira Franco, Maira Mattos Rocha, Manoel Vieira 16 

(licenciado), Maria Isabel de V. P. Tostes, Maria Lucia Borges, Mariana Bicalho (F), 17 

Nadir Moreira(F), Pablo César Benetti, Paulo Niemeyer (F),  Regina Cohen, Rogério 18 

Cardeman, Sandra Sayão, Sérgio Oliveira Nogueira (ausência justificada) e Sydnei 19 

Menezes; Conselheiros Suplentes: Alder Catunda, Vinicius Chiessi, Luciana 20 

Andrade, Vicente Alvarenga, Laura Jane, Noemia Barradas, Gustavo Jucá, Antonio 21 

Augusto Verissimo, Rodrigo Bertamé, Maria Lea Russo, Carin D´Ornellas, Henrique 22 

Barandier, Ana Luisa Bertoche, Luciana Ximenes, Carolina Ferreira, Vera Oliveira, 23 

Artur Macedo, Cris Reis, Cecilia Neder, Luney de Almeida, Simone Feigelson 24 

Deutsch.  Item 1 – Verificação do Quórum, após a chamada foi anunciado o 25 

número de 17 (dezessete) Conselheiros presentes para iniciar a sessão com a 26 

execução do Hino Nacional Brasileiro – O Presidente Jeferson Salazar assumiu a 27 

palavra para saudar as Conselheiras e Conselheiros presentes e os que foram 28 

eleitos para tomar posse no dia de hoje. Está feliz de encerrar este mandato vendo 29 

pessoas novas entrando no Conselho e tem certeza que farão um belo trabalho nos 30 

próximos três anos. Fica a mensagem de agradecimento a todas e todos e dá 31 

continuidade à sessão que tem por pauta única, a posse das Conselheiras e 32 

Conselheiros eleitos. Com a palavra a Conselheira Maria Isabel Tostes que, antes, 33 

faz uma saudação em nome do Conselheiro mais antigo, Almir Fernandes que hoje 34 

deixam o CAU/RJ. Boa Tarde, para mim uma honra poder ser eu a fazer a despedida 35 

desta gestão, que completa 3 anos no dia 31 de dezembro próximo; na verdade este 36 

lugar é do queridíssimo veterano Almir Fernandes a quem cumprimento e assim 37 

todos se sintam cumprimentados! Ser eleito conselheiro do CAU traz-nos a 38 

responsabilidade de lutarmos por uma Cidade mais justa, mais Saudável, mais Igual 39 

para Todxs. Nestes 3 anos tivemos a cidade do Rio eleita a primeira Capital Mundial 40 

da Arquitetura, pela Unesco e não faltaram desafios: o assassinato de Marielle 41 

ocorrido uma semana após sua vinda ao CAU, onde apresentou o seu PL de 42 

Assistência  Técnica gratuita  para Habitação de Interesse Social no município do 43 

Rio; o incêndio do Museu Nacional; desabamento do morro em Piratininga; as 44 

mortes na Muzema mostrando o que a irresponsabilidade do exercício ilegal da 45 

profissão traz; os editais que aviltam a nossa profissão...apenas uma amostra do 46 
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que foi este período! Mas o maior de todos é o COVID-19! Vidas se perderam, 47 

famílias afastadas e a chaga da desigualdade das Cidades ficou explícita: como se 48 

lavam as mãos quando não se tem água por semanas, o isolamento é possível em 49 

espaços diminutos sem ventilação, onde vivem 4-5 pessoas? Como parar de 50 

trabalhar se não há sustento para a família? Para nós é evidente a urgência do papel 51 

do arquiteto urbanista neste novo modelo de cidade que queremos para todxs! Apelo 52 

a todxs vocês queridxs colegas eleitxs que continuem na luta por cidades mais 53 

iguais. Aproveitemos que o Congresso da UIA 2021 se realizará no Rio e 54 

apresentemos ao mundo que é possível sermos a Capital da Arquitetura, do 55 

Saneamento, da Igualdade, da Criatividade, da Natureza e da Humanidade. 56 

Obrigada boa sorte a todxs! Dada a palavra ao Presidente da Comissão Eleitoral do 57 

CAU/RJ , Adir Ben Kaus, saudando a todxs, nesta sessão de diplomação e posse 58 

dos novos conselheiros, agradece, em primeiro lugar, à competente colaboração dos 59 

servidores concursados Nanderson Pantoja  e Patricia Fagundes à comissão que 60 

teve a honra de coordenar;  ressalta a participação dos membros da Comissão 61 

Celso Evaristo, Sergio Nogueira, Bruno Farias e  Ivan Zanata e suplentes, 62 

registrando a importância do ambiente democrático que se estabeleceu,  valorizando 63 

o princípio do contraditório ao enfrentar as discussões e interpretações  do 64 

regimento eleitoral que em alguns aspectos não atende as demandas que hoje são 65 

basicamente virtuais, modo cada vez mais presente em nossas vidas; exigiu-se 66 

espírito coletivo da comissão, havendo que se avançar nas regras para o pleito 67 

virtual; foram deixadas muitas sugestões para a Comissão Eleitoral do CAUBR; 68 

cumprimenta os integrantes das três chapas concorrentes, sauda as conselheiras e 69 

conselheiros estaduais e a conselheira federal e respectivos suplentes, sendo 70 

oportuno recordar, depois de dez anos da existência do CAU, que há ainda um 71 

grande caminho a percorrer para aumentar sua representatividade perante os 72 

colegas;  a caminhada é contínua e permanente, não se pode  esmorecer mesmo 73 

que o trabalho não surta os efeitos desejados imediatamente; jamais abandonar as 74 

utopias; desejo aos colegas eleitos um profícuo mandato para fazer do CAU uma 75 

instituição representativa e que espelhe, também, os anseios da população. Boa 76 

sorte e abraço carinhoso a todas e todos. A Chefe de Gabinete Patricia Cordeiro, em 77 

continuação, anuncia a presença do Conselheiro Suplente Antonio Verissimo e da 78 

Conselheira Luciana Andrade. O Presidente Jeferson Salazar inicia o Ato de Posse 79 

das Conselheiras e dos Conselheiros eleitas/os para o mandado 2021-2023 do 80 

CAU/RJ, lendo a declaração de compromisso de que trata o art.112 da Resolução 81 

179/2019 do CAU/BR. Com a chamada de cada nome de titular e suplente, os 82 

eleitos manifestarão com um SIM o compromisso de cumprir a Lei n° 12.378, de 83 

2010, o Regimento Geral do CAU, o Código de Ética e Disciplina do CAU/BR e dos 84 

demais normativos inerentes ao exercício do cargo de conselheiro. Peço que abram 85 

seus microfones e câmeras no momento em que forem chamados, para que 86 

possamos registrar a presença. Leitura da declaração de compromisso: eu, Jeferson 87 

Salazar, na função de presidente deste conselho concedo a posse os cargos de 88 

conselheiros e conselheiras estaduais, titulares e suplentes, aos eleitos presentes 89 

nesta plenária que, neste ato, manifestam seu compromisso em cumprir a Lei n° 90 

12.378, de 2010, o Regimento Geral do CAU, o Código de Ética e Disciplina do 91 

CAU/BR e dos demais normativos inerentes ao exercício do cargo de conselheiro. 92 

Desejo a todos uma excelente gestão nos próximos três anos.  A Chefe de Gabinete 93 
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iniciou a chamada das/os Conselheiros Titulares e suas/seus respectivas/os 94 

suplentes, estando presentes: Alyne Fernanda Cardoso Reis (Tereza Chedid) , 95 

Angela Botelho (Augusto Cesar Farias), Cárin Regina D'Ornellas (Carla Cabral), 96 

 Davide Siffert Dulcetti (Gisele Labrea), Leila Marques da Silva (Lilia 97 

Varela), Leonam  Estrella Figueiredo (Viviane Vasques), Lucas 98 

Alencar Faulhaber Barbosa (João Matos Rocha-ausente), Luciana da Silva Mayrink 99 

(Isabela Menezes), Luiz Damião Teixeira da Silva (Mauri Vieira-ausente), Marcus 100 

Pedro Oneto Fiorito (Leslie Loreto), Marta Regina Ribeiro Costa (João Prates), Pablo 101 

Benetti (Emmily Leandro), Noêmia Lúcia Barradas Fernandes (Tom Caminha), Pablo 102 

Esteban Vergara Cerda (Célio Alves), Paloma Monnerat de Faria (Sofia Eder), Paulo 103 

Oscar Saad (ausente/suplente William Gomez, presente), Paulo Niemeyer 104 

(ausente/suplente Carlos Abreu, presente), Rodrigo Cunha Bertamé Ribeiro (Luana 105 

Barreto), Rogério Goldfeld Cardeman (Fernando Newlands), Rosemary Compans da 106 

Silva (Adriano Arpad), Sandra Regina de B.Sayão Ferreira (Lucinéia Lopes), 107 

Simone Feigelson Deutsch (Marcia Bastos), Tanya Argentina Cano Collado (Luis 108 

Valverde), Tayane de Mello Yanez Nogueira (Bernardo Nascimento), Tereza Cristina 109 

dos Reis (Bianca Sivolella),  Vicente de Paula Alvarenga Rodrigues (Arnaldo 110 

Lyrio), Zander Ribeiro Pereira Filho (Natalia Cidade).Não puderam estar presentes 111 

os eleitos como titulares  Paulo Oscar Saad e Paulo Niemeyer e , como suplentes, 112 

Augusto Cesar de Farias Alves, João Vicente Matos Rocha e Mauri Vieira., que 113 

serão convidados a tomar posse na primeira plenária de 2021.  Encerrada a 114 

chamada com a manifestação de aceitação do compromisso das/os eleitas/os, fica 115 

declarada a posse. Em seguida, foi dada a palavra à Conselheira Maira Matos 116 

Rocha, eleita Conselheira Federal, tendo por Suplente a Conselheira Sonia Lopes. 117 

Conselheira Maira saudou a todas e todos, os que estão deixando hoje o Conselho e 118 

os que estão chegando. Hoje é dia de celebração de nossa profissão, que é a 119 

ferramenta para melhorar a vida das pessoas; há que se refletir sobre o fazer do 120 

arquiteto e urbanista e celebrar o nosso conselho numa nova fase, novos desafios; a 121 

posse se dá em meio a muita adversidade; os reflexos da comunicação truncada são 122 

apenas uma parte, o momento é de reflexão sobre o papel social da arquitetura e 123 

urbanismo. Neste contexto de crise sanitária tenso que reafirmar a democratizaão da 124 

arquitetura e urbanismo   para combater o impactos da crise, o CAU  é instrumento 125 

da sociedade e por isso a missão hoje é o compromisso com tarefe complexa, com 126 

muitos desafios para pensar estratégias que nos façam chegar a mais pessoas a 127 

cada dia; a outra questão é os impactos sociais  da pandemia com o agravamento 128 

da crise econômica que influencia os colegas de profissão, desempregados, e cada 129 

um de nós que assume o compromisso com o Conselho, assume também com estes 130 

colegas porque representamos a angústia deles. No mais, são anos de desafios, 131 

trocas de experiências, mas os resultados obtidos são para construir um conselho 132 

melhor antenado com as cidades e a sociedade, é o que nos mobiliza, por isso 133 

desejo boa sorte a todas e todos, agradecendo aos colegas que não continuam 134 

conosco mas que construíram o CAU até este momento: contem comigo e vamos 135 

juntos. O Presidente Jeferson disse ficar emocionado de ver muitos arquitetos 136 

jovens, estudantes que tinham sonhos mas que hoje além de sonhos, têm a 137 

transformação. Agradece a presença de todas e todos e convida para a solenidade 138 

festiva que poderá ser acessada no youtube. Declara encerrada a solenidade de 139 

posse para o triênio de 2021-2023. Abraço a todas e todos. Eu,Marina Burges 140 

Olmos, secretária-geral da mesa, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e 141 
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pelo Presidente do CAU/RJ, Jeferson Roselo M. Salazar. Rio de Janeiro, 15 de 142 

dezembro de 2020. 143 

                          144 

 145 

            146 

Marina Burges Olmos               Jeferson R.M.Salazar 147 

Secretária-Geral da Mesa                Presidente do CAU/RJ 148 


