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PROTOCOLO Protocolo SICCAU nº 1268940/2021 

INTERESSADO CAU/BR 

ASSUNTO 
Molde das reuniões plenárias, de comissões e colegiados do CAU/BR para o 

segundo de 2021 

DELIBERAÇÃO Nº 004/2021 – CD-CAU/BR 

 

O CONSELHO DIRETOR – CD-CAU/BR, reunido ordinariamente, no dia 23 de junho de 2021, por 

meio de 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 o cenário atual de pandemia da Covid-19 e o andamento da vacinação em Brasília/DF, 

local de sede do CAU/BR, bem como a quantidade de conselheiros federais e funcionários do CAU/BR 

vacinados; 

 

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;  

 

Considerando a Plenária DPOBR nº 0100-01/2020, que aprova o molde para as reuniões plenárias, de 

comissões e colegiados do CAU/BR até 30 de junho de 2021;  

 

Considerando a Portaria Normativa nº 85, de 2 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o regime de 

trabalho remoto (teletrabalho) no CAU/BR, no período compreendido entre 1° de fevereiro a 30 de 

junho de 2021; e  

 

Considerando a Portaria PRES n° 357, de 31 de maio de 2021, que Constitui Grupo de Trabalho para 

realizar estudo e apresentar proposta de regulamentação do teletrabalho no âmbito do CAU/BR, 

designa membros para a sua composição e dá outras providências. 

 

DELIBERA: 

 

1- Propor à Presidente do CAU/BR a prorrogação, até o dia 31 de agosto de 2021, do modelo 

remoto para as reuniões plenárias, de comissões e colegiados do CAU/BR, bem como o regime 

de trabalho remoto (Teletrabalho) a todos os empregados e estagiários do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR); 

 

2- Solicitar que seja apresentado na 108ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, em 25 de 

agosto, o resultado do estudo e proposta do Grupo de Trabalho constituído pela Portaria PRES 

nº 357/2021; e 

 

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

e cumprido o fluxo e prazos a seguir: 

 

 SETOR DEMANDA PRAZO 

1 Gabinete Promover a continuidade dos trabalhos junto ao 

Grupo de Trabalho responsável por realizar estudo e 

apresentar proposta de regulamentação do 

teletrabalho enquanto modalidade de trabalho a ser 

adotada pelo CAU/BR. 

31 de agosto de 2021 

(vigência do Grupo 

de Trabalho) 

https://www.caubr.gov.br/
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2 Conselho 

Diretor 

Discutir a proposta apresentada pelo Grupo de 

Trabalho e definir o molde para os meses 

subsequentes. 

25 de agosto de 2021 

(109ª Reunião 

Ordinária) 

 

4-  Solicitar a observação dos temas contidos nesta deliberação pelos demais setores e órgãos 

colegiados que possuem convergência com o assunto. 

 

Brasília, 23 de junho de 2021. 

 

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. 

 

 

 

 

DANIELA DEMARTINI 

Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR

https://www.caubr.gov.br/
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107ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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    

PR Membro Jeferson Dantas Navolar  X    

RN Membro Patrícia Silva Luz de Macedo  X    

SC Membro Daniela Pareja Garcia Sarmento X    

IES Membro  Valter Luis Caldana Junior X    

       

Histórico da votação: 

 

107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

Data: 23/06/2021 

 

Matéria em votação: Deliberação nº 4/2021-CD-CAU/BR - Molde das reuniões plenárias, de comissões e 

colegiados do CAU/BR para o segundo de 2021. 

 

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 

 

 

https://www.caubr.gov.br/
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