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PROTOCOLO Protocolo SICCAU nº 1276541/2021 

INTERESSADO CAU/BR  

ASSUNTO 
Sugestões de implantação de dinâmicas de trabalho mais eficientes nas reuniões 

do CAU/BR 

DELIBERAÇÃO Nº 002/2021 – CD-CAU/BR 

 

O CONSELHO DIRETOR – CD-CAU/BR, reunido extraordinariamente por meio de 

videoconferência, no dia 12 de março de 2021, no uso das competências que lhe conferem o art. 163 

do Regimento Interno do CAU (UF ou BR), após análise do assunto em epígrafe, e 

 

Considerando a Resolução CAU/BR nº 139, de 28 de abril de 2017, que aprova o Regimento Interno 

do CAU/BR onde está regulamentado o funcionamento do Plenário do CAU/BR; 

 

Considerando a Deliberação Plenária DPOBR nº 0100-01/2020 que referenda a Deliberação Plenária 

ad referendum nº 07/2020, de 16 de abril de 2020, que aprova as normas para realização e 

funcionamento de reuniões virtuais no âmbito dos órgãos colegiados integrantes do CAU e dá outras 

providências; e 

 

Considerando a necessidade de ajustes no rito das reuniões plenárias e implantação de dinâmicas a fim 

de otimizar o tempo e rendimento.  

 

DELIBERA: 

 

1- Encaminhar a matéria para a Comissão de Organização e Administração do CAU/BR (COA-

CAU/BR) e solicitar análise nas seguintes sugestões: 

1.1. Regras para atos ad referendum: não restritos apenas à Presidência, a fim de agilizar 

demandas sem a necessidade de convocação de reuniões extraordinárias; 

1.2. Rito de leitura de “relatórios e votos” e “projetos de resolução” nas reuniões plenárias: 

definição de dinâmica mais objetiva a fim de otimizar o tempo e rendimento; 

1.3. Encaminhamento dos comunicados das comissões e de conselheiros via e-mail: 

definição de formatos de divulgação dos comunicados e otimização das falas durante as 

reuniões; 

1.4. Análise prévia das matérias: reforço da cultura, entre os conselheiros, de análise prévia 

dos temas pautados, sendo necessário o compartilhamento dos arquivos por meio de 

plataformas online adequadas; 

1.5. Realização de reuniões plenárias temáticas: realização de sessões semelhantes as “pinga-

fogo” da Câmara dos Deputados, para debate de temas específicos; 

1.6. Participação dos presidentes de CAU/UF durante as reuniões plenárias ampliadas: 

definição de dinâmica que permita maior participação dos presidentes, não restrita aos 

comunicados ao final da reunião, e aumento da quantidade dessas reuniões durante o 

ano. 

 

2- Encaminhar esta deliberação para verificação e tomada das providências, observado e 

cumprido o fluxo e prazos a seguir: 

 

 SETOR DEMANDA PRAZO 

1 COA-CAU/BR Dispostos no item 1 desta deliberação. 9 de abril de 2021 

2 Conselho Diretor  Apreciar e deliberar após análise da comissão.  Após deliberação da 

COA-CAU/BR 

 

 

3- Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR. 
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Com 05 votos favoráveis dos conselheiros Fabricio Lopes Santos, Jeferson Dantas Navolar, Patricia 

Silva Luz de Macedo, Daniela Pareja Garcia Sarmento e Valter Luis Caldana Junior, 00 votos 

contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 

 

Brasília, 12 de março de 2021. 
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16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CD-CAU/BR  

Videoconferência 

 

 

Folha de Votação 

UF 
 

Função 
Conselheiro 

Votação 

Sim Não Abst Ausên 

AM 
Coordenador-adjunto da 

CED 
Fabricio Lopes Santos 

X    

PR Coordenador da COA Jeferson Dantas Navolar  X    

RN Coordenadora da CEP Patrícia Silva Luz de Macedo  X    

SC Coordenadora da CPFi Daniela Pareja Garcia Sarmento X    

SP Presidente Nadia Somekh - - - - 

IES Coordenador da CEF Valter Luis Caldana Junior X    

       

Histórico da votação: 

 

16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

Data: 12/3/2021 

 

Matéria em votação: Deliberação 002/2021 – CD-CAU/BR: sugestões de implantação de dinâmicas de trabalho 

mais eficientes nas reuniões do CAU/BR. 

 

Resultado da votação: Sim (05) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (05) 

 

Ocorrências:  

 

Assessoria Técnica: Daniela Demartini        Condução dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh 
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