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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 001/2022 
DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
DO RIO DE JANEIRO - CAU/RJ, REALIZADA 
REMOTAMENTE EM 18 DE JANEIRO DE 2022. 

 

Aos dezoito dias do mês de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), em primeira convocação 1 
às 16h, foi realizada, virtualmente, a Reunião Plenária Ordinária do CAU/RJ, nº 001/2022, que 2 
teve início com a segunda convocação às 16h30, sob a coordenação do presidente Pablo 3 
Benetti. A chefe de gabinete Patrícia procedeu ao cumprimento item 1 - Verificação de 4 
Quórum (mínimo 14 Conselheiros) fazendo a chamada dos Conselheiros Titulares: Ângela 5 
Botelho, Cárin Regina D'Ornellas, Davide Siffert Dulcetti, Leila Marques da Silva, Leonam 6 
Estrella Figueiredo, Lucas Alencar Faulhaber Barbosa, Luiz Damião Teixeira da Silva, Marcus 7 
Pedro Oneto Fiorito, Marta Regina Ribeiro Costa, Noêmia Lúcia Barradas Fernandes, Pablo 8 
Cesar Benetti, , Paloma Monnerat de Faria, Rodrigo Cunha Bertamé Ribeiro, Rogério Goldfeld 9 
Cardeman, Rosemary Compans da Silva, Sandra Regina de B. Sayão Ferreira, Simone 10 
Feigelson Deutsch, Tanya Argentina Cano Collado, Tayane de Mello Yanez Nogueira, Tereza 11 
Cristina dos Reis, Vicente de Paula Alvarenga Rodrigues, Zander Ribeiro Pereira Filho. 12 
Conselheiros Suplentes substituindo Titulares: Tereza Cristina Alves Chedid, Isabela 13 
Muller Menezes, Célio Alves da Silva Junior, Carlos Augusto Abreu, William Fernando Gomez. 14 
Conselheiros com Ausência Justificada: Alyne Fernanda Cardoso Reis, Luciana da Silva 15 
Mayrink, Pablo Esteban Vergara Cerda, Paulo Sérgio Niemeyer. Quórum suficiente: 27 16 
conselheiros. Item 2 – Execução do Hino Nacional Brasileiro. Item 3 - Aprovação da Ata 17 
da Reunião Ordinária nº 011/2021 (23/11/2021). Nenhum conselheiro/a apresentou correção. 18 
Ata aprovada com 23 votos favoráveis, nenhum contrário e 04 abstenções. Item 4 - Leitura 19 
de extratos e correspondências recebidas e/ou expedidas (Não houve). Item 5 - Apresentação 20 
da Pauta e Comunicados Presidente. Não houve observações à pauta encaminhada; 21 
Informes: Conselheira Federal Maira Rocha. A conselheira Federal não esteve presente 22 
pois não houve compatibilidade de agenda com reunião do CAU/BR. Informes da 23 
presidência. 1 – O Ministério Público Federal mandou uma informação no dia doze de janeiro 24 
de 2022, de uma votação ocorrida na sessão ordinária de agosto de 2021. Por essa votação, 25 
foi decidido que no convênio relativo ao CAU/RJ e IAB/RJ não foi possível identificar quaisquer 26 
irregularidades que possam caracterizar improbidade administrativa ou crime. A sessão 27 
deliberou pela homologação do arquivamento, de modo que não há nenhuma pendência da 28 
Justiça em relação a essa denúncia; 2 – A segunda questão a ser informada é que algumas 29 
de nossas impugnações foram muito bem-sucedidas, como no caso da Fundação Parques e 30 
Jardins, no qual foi impugnado o fato do edital de contratação prever um trabalho de 31 
paisagismo e admitir que o coordenador poderia ser uma firma de engenharia. A licitação foi 32 
bem-sucedida, inclusive uma firma registrada no CAU/RJ ganhadora do certame; 3 – Em 33 
relação ao SICCAU, todos acompanham a situação precária do sistema. Durante o ano de 34 
2021 foram feitas algumas mudanças de gestão, mas não uma mudança do sistema 35 
propriamente dito. Alguns módulos do sistema foram atualizados, mas há módulos que ainda 36 
estão no formato antigo. O módulo anuidade está no formato antigo e tem causado um 37 
problema quando operado neste início do ano porque tem muitos acessos. Foi seguida a 38 
determinação do CAU/BR de suspender o durante o dia e retomá-lo às dezessete horas. 39 
Espera-se que tal ação consiga resolver a situação de crise temporária do sistema; 4 – O 40 
CAU/RJ realizou uma reunião muito positiva com o Subsecretário Alan Borges da Secretaria 41 
de Governo do Estado do Rio de Janeiro.  Como o resultado se espera três desdobramentos: 42 
O primeiro é a realização de um concurso de habitação de interesse social, o qual buscaria 43 
oferecer alguma alternativa ao Programa Minha Casa Minha Vida em alguns municípios que 44 
estão sendo identificados. O segundo entendimento ocorre dentro do Programa na Régua, no 45 
Nenhuma Casa sem Banheiro, que é basicamente um programa de melhorias habitacionais. 46 
Por fim, o terceiro ponto de entendimento foi a formulação de um edital de apoio à autogestão 47 
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habitacional. Ficou sob a responsabilidade do CAU/RJ e brevemente serão retomadas as 48 
tratativas com o governo do estado. Aqui a ideia é criar acordo guarda-chuva para esses 49 
programas, que abrem o nosso campo de trabalho para atender a uma demanda prioritária 50 
de ações de interesse social; 4 – Presidente colocou o seu contentamento e alegria e 51 
parabenizou a todos, por terem, de alguma maneira, participado da formatação do Programa 52 
de Formação continuada. A primeira versão está, até a presente data, com mil e vinte e sete 53 
(1.027) inscritos e duzentos e noventa (290) estudantes. Ele se inicia no dia vinte e quatro de 54 
janeiro com o curso de gerenciamento da ASBEA, com enorme demanda. Temos que 55 
programar a segunda edição do edital de formação continuada, para ser lançada em abril. 56 

Dito isso, deu-se a deliberação do item 6.1 - Eleição das comissões ordinárias e 57 

especial para 2022; Presidente Pablo iniciou solicitando que os candidatos escrevam seus 58 
nomes no chat quando for aberta inscrição para comissão de interesse, sendo assim anunciou 59 
inscrição dos interessados em integrar Comissão de Exercício Profissional – CEP. Após a 60 
coleta dos nomes, foram citados os Conselheiros para compor a CEP: Alyne Fernanda 61 
Cardoso Reis; Ângela Botelho; Davide Siffert Dulcetti; Leila Marques da Silva; Luciana da 62 
Silva Mayrink; Rodrigo Cunha Bertamé Ribeiro e Rogério Goldfeld Cardeman – Aprovados 63 
por aclamação. Seguiu-se para as inscrições para compor a Comissão de Ética e Disciplina 64 
– CED. Após a coleta dos nomes, foram citados os Conselheiros para compor a CED:  65 
Cárin Regina D'Ornellas; Leonam Estrella Figueiredo; Pablo Esteban Vergara Cerda; Paloma 66 
Monnerat de Faria; Rosemary Compans da Silva; Simone Feigelson Deutsch; Vicente de 67 
Paula Alvarenga Rodrigues - Aprovados por aclamação. Próxima Comissão de 68 
Planejamento e Finanças. Após a coleta dos nomes, foram citados os Conselheiros para 69 
compor a CPFI: Luiz Damião Teixeira da Silva; Marcus Pedro Oneto Fiorito; Noêmia Lúcia 70 
Barradas Fernandes; Paulo Sérgio Niemeyer; Tanya Argentina Cano Collado; Zander Ribeiro 71 
Pereira Filho. Aprovados por aclamação. Seguiu-se para as inscrições para compor a 72 
Comissão de Ensino e Formação – CEF, Após a coleta dos nomes, foram citados os 73 
Conselheiros para compor a CEF:  Lucas Alencar Faulhaber Barbosa; Marta Regina Ribeiro 74 
Costa; Noêmia Lúcia Barradas Fernandes; Sandra Regina de B. Sayão Ferreira; Tanya 75 
Argentina Cano Collado; Tayane de Mello Yanez Nogueira; Tereza Cristina dos Reis; Vicente 76 
de Paula Alvarenga Rodrigues. Conselheiro Lucas Faulhaber propôs votação apenas nos 77 
conselheiros que se repetem em outra comissão pois os outros obrigatoriamente tem que 78 
estar em uma comissão ao menos, a conselheira Leila Marques solicitou que fosse de acordo 79 
com Regimento, a Conselheira Sandra Sayão ponderou que a proposta do conselheiro Lucas 80 
Faulhaber fazia mais sentido sendo assim seguiu-se para a votação, somente os nomes 81 
dos conselheiros: Noêmia Lúcia Barradas Fernandes; Tanya Argentina Cano Collado e 82 
Vicente de Paula Alvarenga Rodrigues, Votação: Conselheira Noêmia Lúcia Barradas 83 
Fernandes recebeu 15 votos, Conselheira Tanya Argentina Cano Collado recebeu 13 votos e 84 
o conselheiro Vicente de Paula Alvarenga Rodrigues recebeu 14 votos. A conselheira Noemia 85 
Barradas retirou sua candidatura em favor da conselheira Tanya Collado uma vez que ela foi 86 
coordenadora da última composição e a comissão teve grande êxito sua coordenação, sendo 87 
assim a composição da Comissão de Ensino e Formação - CEF1 ficou Lucas Alencar 88 
Faulhaber Barbosa; Marta Regina Ribeiro Costa; Sandra Regina de B. Sayão Ferreira; Tanya 89 
Argentina Cano Collado; Tayane de Mello Yanez Nogueira; Tereza Cristina dos Reis; Vicente 90 
de Paula Alvarenga Rodrigues. Em prosseguimento, passou-se para a votação dos 91 
membros que irão compor a Comissão de Política Urbana – CPU, antes de abrir as 92 

                                                 
1 Na confecção desta ata, ao realizar a conferência do Número de votos das votações da CEF e da 

CPU detectou-se que o conselheiro Titular Paulo Saad e o seu Suplente Conselheiro William Gomez 
votaram nestas duas votações, o que configura voto em duplicata. Na presente sessão quem estava 
na Titularidade era o Conselheiro William, pois no momento da chamada e da primeira votação o 
conselheiro Titular ainda não estava presente na reunião. O conselheiro Paulo acessou a sala depois, 
mas já na condição de ouvinte. Esta duplicidade alterou o resultado para a formação de uma das 
comissões, no caso a CEF. Por sua vez, a duplicidade na votação não alterou o resultado da CPU. 
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inscrições Presidente Pablo Benetti lembrou que a composição da comissão especial é de 5 93 
(cinco) membros, candidatados os seguintes Conselheiros: Carlos Augusto Abreu; Lucas 94 
Alencar Faulhaber Barbosa; Rosemary Compans da Silva; Sandra Regina de B. Sayão 95 
Ferreira; Tanya Argentina Cano Collado e Tereza Cristina dos Reis. Passou-se para a votação 96 
eletrônica. Conselheiro Lucas Faulhaber declara seu voto, Chefe de Gabinete Patricia 97 
Cordeiro verifica que no momento falta voto da Conselheira Angel Botelho e pergunta se 98 
conselheira Angela Botelho está ouvindo, Chefe de Gabinete Patricia Cordeiro pergunta se 99 
pode encerrar, Conselheira Tayane Yanez pergunta se a conselheira Angela Botelho pode 100 
declarar por telefone, Conselheiro Lucas Faulhaber pede que Patricia ligue para ela – Chefe 101 
de Gabinete Patricia diz “que vai ligar para ver como ela quer declarar seu voto” - Conselheira 102 
Sandra Sayão diz “tem que ser no viva voz” – Conselheira Angela Botelho declara seu voto 103 
no viva voz – Conselheiro Carlos Abreu pergunta se tem mais algum ausente – Presidente 104 
Pablo Benetti pergunta se Luiz Damião tinha conseguido votar – Conselheira Sandra Sayão 105 
pergunta quem está faltando – Chefe de Gabinete Patricia Cordeiro responde que não 106 
consegue ver  mais pelo sistema de votação -  Conselheiro Carlos Abreu diz “que se abriu um 107 
precedente de ligar para uma conselheira que estava ausente tem que ligar para todos os 108 
ausentes” – Chefe de Gabinete Patricia Cordeiro responde a conselheira estava dentro da 109 
sala só não conseguia votar – Conselheiro Carlos Abreu afirma “estou com a lista na minha 110 
frente e não estava não” A Gerente Técnica Carolina Mamede responde está na tela sim , só 111 
não consegue ativar som nem os outros comandos – Conselheira Sandra Sayão pergunta 112 
“quem está fora da sala?” – Conselheira Rose Compans diz “ é só ver que ela está na sala” – 113 
Chefe de Gabinete Patricia Cordeiro esclarece “não tem ninguém que tenha respondidos a 114 
lista de presença esteja fora da sala, a Conselheira Angela Botelho era a única que estava 115 
nesse caso, o Conselheiro Luiz Damião está na sala e votou – Conselheira Rose Compans 116 
reafirma que a Conselheira Angela Botelho está na sala – Conselheira Tereza Cheidid “diz 117 
estou vendo ela na sala e se entrar na lista dos participantes ela aparece – Conselheiro Carlos 118 
Abreu “diz é porque realmente para mim é uma novidade telefonar para um conselheiro para 119 
saber qual é o voto – Conselheira Patricia Cordeiro explica o problema da Angela – 120 
Conselheiro Carlos Abreu “então ela não está ouvindo a reunião” Chefe de Gabinete Patricia 121 
“diz que ela está ouvindo ,não está conseguindo se manifestar – Conselheiro Carlos Abreu 122 
“você que ligou para ela” - Presidente Pablo “questão de ordem, pergunta se algum 123 
conselheiro dos que estão na sala não conseguiu votar, por favor se manifeste” a Conselheira 124 
a Angela se manifestou que não tinha conseguido votar” – Conselheiro Carlos Abreu “ ela se 125 
manifestou como?  essa é a pergunta” – Presidente Pablo “diz que ela está pedindo ajuda a 126 
nosso suporte técnico e nosso suporte técnico não conseguiu resolver o problema e nós temos 127 
que ter um pouquinho de compreensão com as pessoas que não conseguem acessar, pelo 128 
amor de deus vamos parar de ser fascistas, que saco”  Conselheiro Carlos Abreu “começa o 129 
ano já nervoso” “que saco eu que digo” - Conselheira Cris Reis “que é isso gente, Pablo por 130 
favor vamos manter a normalidade, são questões normais que acontecem – Presidente Pablo 131 
“claro lógico” – Conselheira Cris Reis “não pode falar numa plenária do CAU/RJ para um 132 
Conselheiro que saco” – Presidente Pablo diz “você tem razão Cris,  peço desculpas “ 133 
Conselheira Cris Reis “vamos baixar a bola , não é legal isso”  - Presidente Pablo diz “que o 134 
colega tem que parar com picuinha” Conselheira Cris Reis ”não é picuinha “ Presidente Pablo 135 
é picuinha sim – Conselheiro Carlos Abreu diz “eu não vi ela solicitando” – Presidente Pablo 136 
afirma que ela solicitou a nosso suporte técnico, se você tem problema solicite também” 137 
Conselheiro Carlos Abreu “agora você respondeu e não foi com “que saco” - Presidente Pablo 138 
Benetti pede apuração da votação – Chefe de Gabinete Patricia Cordeiro Lê resultado da 139 
votação - Presidente Pablo Benetti “Leila o problema é o seguinte a gente não pode ser 140 
violento com a pessoa que tem alguma dificuldade de acesso, simplesmente é isso que me 141 
incomoda demais, mas vamos superar, essa eterna desconfiança não leva a lugar nenhum. 142 
Já nos atrasou três anos na questão do convenio do CAU com o IAB, felizmente os órgãos de 143 
controle reconheceram que não tinha nada irregular” – Conselheira Leila Marques diz “e nos? 144 
a pergunta que não quer calar, nós passamos no estágio de vocês? nós não éramos de 145 
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confiança da turma do construção coletiva, então quer dizer essa coisa de desconfiar sempre 146 
vai haver sr. Pablo do lado de lá do lado de cá, as pessoas tem que ser claras e transparentes 147 
- nós também temos que ter nossas defesas, nossa defesa é o regimento mais nada, nós só 148 
temos ele para nos apegar mais nada – Presidente Pablo Benetti “mas seguimos o regimento, 149 
Leila o problema é o seguinte, eu acho extremamente violento uma pessoa que está tendo 150 
dificuldades de conexão, que está querendo participar, por esse formato que temos adotado, 151 
que não tem outra alternativa”, Conselheira Leila Marques “mas isso não tenha dúvida só que 152 
o Abreu não viu a moça, ai ficou confuso, tentei até avisar mas ele não leu no chat ” – 153 
Presidente Pablo “estava o nome ai visível para todo mundo e ainda está visível” Após a 154 
apuração dos votos, foram eleitos os seguintes Conselheiros: Lucas Alencar Faulhaber 155 
Barbosa com 17 votos; Rosemary Compans da Silva com 17 votos; Sandra Regina de B. 156 
Sayão Ferreira com 19 votos; Tanya Argentina Cano Collado com 16 votos e Tereza Cristina 157 
dos Reis com 21 votos. Presidente parabenizou todos os conselheiros e desejou bom trabalho 158 
nas comissões. Seguindo a pauta 6.2. – Prorrogação Trabalho remoto, Presidente discorreu 159 
sobre deliberação da presidência que devido aumento dos casos da variante Ômicron entre 160 
os funcionários suspendeu o trabalho híbrido até a presente plenária e sugere que seja 161 
prorrogado até a Plenária de fevereiro, após concordância de todos e todas a prorrogação foi 162 
deliberada por aclamação. Seguindo a pauta, item 6.3 - Apresentação do Planejamento 163 
2022. Pablo informou que na semana anterior à Plenária foram realizadas reuniões, muito 164 
positivas, com praticamente todas as comissões ordinárias e com duas comissões 165 
temporárias (Setor Público e Acessibilidade). Dessas reuniões e suas contribuições surgiram 166 
algumas modificações no documento original que havia sido enviado para os conselheiros. 167 
Basicamente foram mantidos os meses de janeiro, fevereiro e março para a preparação das 168 
atividades, as quais vão acontecer mais intensamente a partir do mês de abril. O que foi 169 
modificado, atendendo às sugestões da CPU e da CED, foi no lugar de quatro ações, serem 170 
feitas três ações do CAU-Itinerante e um desses eventos ocorrer na região metropolitana. 171 
Também foi sugerido um espaço em setembro e outubro para discussão das eleições, 172 
atividade que geralmente o CAU/RJ é demandado. Os CAUs Itinerantes estão praticamente 173 
definidos e os CAUs no Bairro, tiveram propostas no sentido de focar na AP5 e na AP3 (zona 174 
norte). A ideia seria realizar o primeiro CAU-Itinerante no mês de abril, a princípio no norte 175 
fluminense. Também em abril será lançado o novo edital de Formação Continuada. Em maio 176 
realizar o primeiro CAU no Bairro, o qual teve contribuições no sentido de definir o local, olhar 177 
se existem universidades no local, olhar a questão dos síndicos e buscar fazer alguma ponte 178 
com associações de ensino locais, associações de lojistas. As contribuições feitas pelos 179 
conselheiros darão corpo ao desenho do CAU no Bairro. Também em maio será lançado o 180 
Edital Demetre Anastassakis de ATHIS e o Fórum de Setor Público, que tem uma pequena 181 
diferença com os outros fóruns por ter uma baixa organização interna dentro do próprio setor. 182 
Em junho haverá um novo CAU-Itinerante, ainda não está definido se ocorrerá na Região 183 
Serrana ou na Região dos Lagos. Em junho também será lançado um Edital pelo Fórum de 184 
Diversidade, no qual espera-se que sejam incorporadas questões de raça, que são formas de 185 
discriminação muito violentas. Em julho haverá um Encontro com a Sociedade, para o qual 186 
serão recebidas contribuições até trinta e um (31) de maio. Em agosto haverá outro CAU-187 
Itinerante, na baixada fluminense ou no leste metropolitano. Também o edital de Patrocínio 188 
Cultural será lançado em agosto. Em setembro seria lançado mais um CAU no bairro. Em 189 
outubro o CAU/RJ estaria concentrado no debate eleitoral, tanto a eleição estadual quanto a 190 
federal. Em novembro haverá a Conferência Estadual e a Semana de Exercício Profissional, 191 
as quais devem ser avaliadas pela CEP. Em dezembro estão previstas as premiações e a 192 
comemoração do Dia do Arquiteto. Foram abertas as inscrições: O conselheiro Paulo Saad 193 
falou sobre a oportunidade de o Encontro com a Sociedade ser uma oportunidade de se fazer 194 
um encontro com a sociedade civil organizada, trazendo questões trabalhadas por ONGs, 195 
entidades, associações de moradores, as quais aumentam o reconhecimento do CAU/RJ e 196 
nas quais a presença de arquitetos é necessária. A conselheira Rose Compans falou sobre a 197 
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questão da eleição. Ela mencionou que o IAB fará debate entre os candidatos. Para ela vários 198 
temas afetam a categoria como a questão habitacional, a questão do dinheiro da Cedae, a 199 
região metropolitana que envolve uma série de debates nos quais o CAU/RJ deve se colocar. 200 
Ela sugeriu que os debates eleitorais sejam promovidos em agosto. A conselheira Marta falou 201 
que no projeto CAU no Bairro é interessante que seja trabalhada a questão dos órgãos 202 
ambientais nos quais os profissionais de arquitetura e urbanismo precisam tirar licença (como 203 
INEA e outros). Ela sugeriu que a questão ambiental seja trabalhada no CAU no Bairro ou em 204 
alguma palestra específica. O conselheiro Carlos Augusto Abreu se colocou no sentido de que 205 
o CAU no Bairro deve buscar as áreas de planejamento que estão abandonadas, como Zona 206 
Oeste, em especial Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, as quais são pouco vistas pelo poder 207 
público. Para ele o CAU deve aproveitar que estamos em ano eleitoral e buscar o apoio efetivo 208 
das diferentes prefeituras, buscar contatos políticos para questões do meio ambiente, 209 
aprovações dos projetos, licenciamentos etc. O conselheiro Leonam Estrella trouxe que o 210 
CAU nos bairros foi muito discutido na CED. Para ele a parte central da cidade como Coelho 211 
da Rocha, Fazenda Botafogo, Vigário Geral (AP3), estão abandonadas pelo poder público, 212 
devendo ser prioritárias nas ações do CAU/RJ. A conselheira Cárin D’Ornellas trouxe a 213 
atividade realizada em 2018, quando o CAU/RJ foi convidado pela associação de Laranjeiras 214 
para participar de um encontro de síndicos, o que foi muito importante para a comunidade 215 
local. Para ela é importante orientar a sociedade sobre o que o arquiteto é capaz de fazer. 216 
Essa conversa com síndicos e organizações da sociedade civil é imprescindível. O 217 
conselheiro Davide pontuou acreditar ser importante para o futuro pensar não só o CAU/RJ 218 
nos bairros, mas os bairros no CAU/RJ, em uma espécie de participação mais contínua da 219 
sociedade. O conselheiro Leonam reafirmou acreditar que a atuação do CAU nos Bairros é 220 
uma atuação lenta para o futuro, um embrião para modificar o conceito de cidade atual. Por 221 
fim, a conselheira Tanya falou da urgência na decisão de quais serão os dois primeiros locais 222 
para iniciar o quanto antes o trabalho prévio para as ações, iniciando os contatos, estruturando 223 
a logística etc. O presidente Pablo sugeriu que cada comissão indique um representante com 224 
poderes de definir essas questões que estão sendo colocadas na Plenária, se possível por 225 
escrito, em uma espécie de grupo de trabalho criado para cada assunto e aberto a 226 
contribuições. Próximo ponto de pauta Item 7. Relatório e voto de Recursos ao Plenário. 227 
Processo 2019-3-0362 – relator conselheiro Luiz Damião após relato detalhado o 228 
conselheiro opinou pela manutenção do auto de infração julgando a impugnação 229 
improcedente com base no disposto no art. 7º da Lei nº 12.378/2010, relatório e voto 230 
aprovado com 18 votos favoráveis, 0 contrários e 01 abstenção – Processo 231 
1333725/2021 – relator conselheiro Marcus Fiorito após relato detalhado a conselheiro 232 
opinou pela manutenção do auto de infração de acordo com art. 7º da Lei 12.378/2010 e inciso 233 
X do artigo 35º da Resolução CAU/BR nº 22/2012, relatório e voto aprovado com 17 votos 234 
favoráveis, 0 contrários e 02 abstenções Item 8.0. Distribuição Processos: 235 
Processo 1295555 - Recurso à decisão da CEP – Conselheiro Paulo Sérgio Niemeyer; 236 
Processos 736986 - Recurso à decisão da CEP – Conselheira Sandra Regina de B. Sayão 237 
Ferreira e Processo 699763 – Conselheira Rosemary Compans da Silva. - Item 9.0. 238 
Comunicados dos Conselheiros - assuntos de interesse geral. Conselheira Bianca 239 
Sivolella sugeriu que o relatório do GT de Tecnologia seja colocado na próxima plenária, 240 
porque ela colocaria o planejamento incluído no GT e contaria com a contribuição de mais 241 
participantes. Ela solicitou que na próxima plenária a comissão entre para votação para 242 
continuidade do trabalho. O pedido foi acolhido e os resultados do GT serão apresentados na 243 
próxima plenária. Conselheiro Davide Dulcetti reforçou a importância do software livre, do 244 
open source e creative commons. Ele perguntou quantas vagas foram ofertadas para o 245 
Formação Continuada. Pablo esclareceu que foi maior o número de inscritos do que as vagas 246 
existentes, de modo que o CAU deseja ampliar a oferta e ver de onde foram as maiores 247 
demandas. Conselheira Cárin D’Ornellas deixou sugeriu para o GT de Tecnologia o software 248 
livre chamado Solares, que está na FNA e foi encaminhado para o CAU/BR, sendo 249 
interessante um contato como o Danilo Matoso, que está trabalhando com esse software livre. 250 
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Conselheiro Davide Dulcetti deixou sua intenção e disponibilidade para elaborar e formatar 251 
a próxima edição de Formação Continuada. Pablo solicitou uma proposta mais propositiva 252 
para que possam ser incorporadas na próxima chamada. Conselheiro Carlos Abreu 253 
perguntou o motivo da limitação de vagas, o porquê o fornecimento de apenas quinze (15) 254 
vagas. A conselheira Tanya, por compor a CEF, esclareceu que o número de vagas foi definido 255 
de acordo com os padrões de qualidade desenvolvidos pelo UIA desde a década de 1990, 256 
nos quais atividades práticas desenvolvidas em Ateliê devem ter no máximo 15 alunos por 257 
professor e em questões teóricas, o número não deveria ultrapassar muito mais do que 30. 258 
Isso é uma luta das universidades de arquitetura para que esses indicadores entrassem nas 259 
DCNs. Algumas entidades chegaram a consultar o CAU/RJ quanto à possibilidade de 260 
aumento do número de vagas nas atividades remotas para poder atender pessoas de fora do 261 
Rio de Janeiro, o que foi permitido. Conselheira Tereza Cristina lembrou a pesquisa 262 
realizada pela CEF e falou sobre a importância de que as próximas edições tenham uma 263 
abrangência regional e que os cursos online contenham mais vagas. Para ela é preciso focar 264 
nas necessidades práticas e urgentes dos colegas que estão precisando fazer esses cursos 265 
e que querem fazer. Conselheiro Lucas Faulhaber falou que para que o CAU/RJ não incorra 266 
no mesmo erro da expansão do ensino público de expandir o número de vagas em detrimento 267 
da qualidade, é preciso aumentar o número de turmas e buscar novos parceiros. Para ele, 268 
existem entidades sem fins lucrativos capazes de realizar parcerias com o CAU/RJ nesse 269 
sentido. Conselheiro Davide Dulcetti acredita ser importante pensar em novos formatos para 270 
não restringir o acesso. Ele exemplificou com uma ação do CAU/SC que disponibilizou 271 
material formativo sobre empreendedorismo. Conselheiro Carlos Abreu concordou com as 272 
falas no sentido de ampliar o número de vagas dos cursos que não são ateliê e sugeriu uma 273 
interlocução com o Sindicato dos Arquitetos, que tem um histórico de cursos e não apresentou 274 
proposta nesta edição. Conselheira Leila Marques perguntou sobre os critérios de seleção 275 
e sugeriu que haja cotas para pessoas com deficiência e pessoas do interior. Ela lembrou 276 
ainda da importância de critérios de raça. Patrícia explicou que haverá uma seleção pelas 277 
entidades e concordou com a importância dos critérios gerais. Conselheira Tanya Colllado 278 
lembrou que é um edital piloto, pontuou a liberdade de cátedra das entidades e contou que, 279 
por experiências anteriores, havia um descrédito quanto à procura dos cursos, uma crença de 280 
que esses seriam esvaziados. Ela afirmou que a demanda que os cursos tiveram não era 281 
esperada, chegando-se à conclusão de haver uma demanda reprimida. Por fim, ela afirmou 282 
que os cursos tinham que de fato fazer diferença na vida dos arquitetos, desenvolvendo uma 283 
habilidade, estando dentro das habilitações profissionais exigidas, dentro de um aspecto 284 
formativo que abra oportunidades aos arquitetos inscritos, daí a preocupação com a 285 
quantidade de horas etc. Conselheira Marta Regina perguntou como as pessoas saberão 286 
que estão inscritas. A pergunta foi respondida pela chefe de gabinete Patrícia, que respondeu 287 
que as entidades vão entrar em contato confirmando as inscrições. Finalizando, o Presidente 288 
agradeceu a todos os conselheiros pelas pautas tratadas, de suma importância para o 289 
CAU/RJ. Nada mais havendo a tratar, o presidente Pablo Benetti agradeceu a participação de 290 
todos e todas e deu por encerrada a reunião às 19:18h. Eu, Renata Antão, Secretária Geral 291 
da Mesa, procedi a confecção da presente ATA que segue assinada por mim e pelo Presidente 292 
do CAU/RJ, Pablo Cesar Benetti. Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2022. 293 
 294 
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