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PROTOCOLO Protocolo SICCAU nº 1461716/2022 

INTERESSADO CAU/BR 

ASSUNTO Sugestão de suspensão do trabalho presencial dos empregados do CAU/BR. 

DELIBERAÇÃO Nº 002/2022 – CD-CAU/BR 

 

O CONSELHO DIRETOR – CD-CAU/BR, reunido extraordinariamente, no dia 20 de janeiro de 2022, 

por meio de reunião híbrida reunião híbrida (presencial e videoconferência), no uso das competências 

que lhe conferem o art. 163 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, 

e 

 

Considerando a sugestão do Comitê de Empregados do CAU/BR, recebida via e-mail, no dia 

19/01/2021, e complementada no dia 20/01/2022, cujo teor em resumo, pondera para o aumento da 

taxa de transmissibilidade de doenças de síndromes respiratórias, em especial Covid-19 e influenza, e 

sugere que a administração do CAU/BR suspenda o trabalho presencial dos empregados; 

 

Considerando que o CAU/BR, por medida de segurança está aplicando o teletrabalho na modalidade 

híbrida, com rodízio de empregados garantindo a distribuição da força de trabalho presencial, 

respeitando distanciamento, com escalas e revezamento também diferenciados, exigência de uso de 

máscaras, uso de álcool gel; 

 

Considerando que o CAU/BR aplica medidas de prevenção à infecção e à propagação da COVID-19 

e da Influenza no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), onde orienta 

que quaisquer circunstâncias de colaboradores que estejam com diagnóstico positivo confirmado, 

estejam com sintomas ou suspeita de contaminação ou ainda que tiverem pessoas de seu convívio ou 

dependentes econômicos acometidos de Covid-19 ou Influenza, deverão informar e serão 

imediatamente afastados do trabalho presencial; 

 

Considerando que atualmente processo vacinal completo (duas doses e, para muitos, a dose de reforço) 

já foi disponibilizado para todas as faixas etárias de conselheiros e empregados; e 

 

Considerando que as atividades do Conselho (comissões, Conselho Diretor, Plenário, CEAU-

CAU/BR, atividades institucionais e parlamentares) estão mantidas, necessitando da atuação 

presencial dos colaboradores para viabilizar tais atividades. 

 

DELIBERA: 

 

1 – Por não suspender, neste momento, o trabalho presencial dos empregados, mas que continuará 

atento ao cenário, tomando todas as medidas de prevenção à contaminação tanto em relação aos 

empregados quanto aos conselheiros. 

 

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

e cumprido o fluxo e prazos a seguir: 

 SETOR DEMANDA PRAZO 

1 SGM Encaminhar para a gerência executiva para 

providências 

Até dois dias após a 

aprovação 
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3- Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 20 de janeiro de 2022. 

 

Considerando a Deliberação Plenária DPOBR Nº 0100-01/2020, que trata sobre a realização de 

reuniões virtuais, e a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, 

convidados e colaboradores do Conselho, atesto a veracidade e a autenticidade das informações 

prestadas. 

 

 

 

 

 

NÁDIA SOMEKH 

Presidente do CAU/BR

https://www.caubr.gov.br/
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23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CD-CAU/BR 

Videoconferência 

 

 

Folha de Votação 

UF 
 

Função 
Conselheiro 

Votação 

Sim Não Abst Ausên 

SP Presidente Nadia Somekh - - - - 

AM Membro Fabricio Lopes Santos X    

RN Membro Patrícia Silva Luz de Macedo  X    

RS Membro Ednezer Rodrigues Flores  X    

SC Membro Daniela Pareja Garcia Sarmento X    

IES Membro  Valter Luis Caldana Junior X    

       

Histórico da votação: 

 

23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

Data: 20/1/2022 

 

Matéria em votação: Deliberação nº 002/2022 – CD-CAU/BR – Sugestão de suspensão do trabalho presencial 

dos empregados do CAU/BR. 

 

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

 

Ocorrências:  

 

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