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PROTOCOLO Protocolos SICCAU nºs 1360750/2021 e 1361183/2021 

INTERESSADO CAU/BR 

ASSUNTO 
Referenciais iniciais para contribuir na elaboração do Plano de Ação e 

Reprogramação do CAU/BR – 2021 

DELIBERAÇÃO Nº 006/2021 – CD-CAU/BR 

 

O CONSELHO DIRETOR – CD-CAU/BR, reunido extraordinariamente, no dia 4 de agosto 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 art. 163 do Regimento Interno do CAU/BR no qual compete ao Conselho Diretor 

apreciar e deliberar sobre o calendário anual de reuniões do Plenário, do Conselho Diretor, das 

comissões e dos demais órgãos colegiados, e eventos, bem como suas alterações; 

 

Considerando a Deliberação nº 004/2021-CD-CAU/BR que aprova o molde das reuniões plenárias, de 

comissões e colegiados do CAU/BR para o segundo semestre de 2021;  

 

Considerando o levantamento realizado pela Secretaria Geral da Mesa do CAU/BR junto aos 

conselheiros federais e Presidentes de CAU/UF acerca da participação presencial na Reunião Plenária 

Ordinária e Ampliada, a serem realizadas nos dias 23 e 24 de setembro de 2021; e  

 

Considerando a necessidade de aprovação de um Plano de Ação e Reprogramação do CAU/BR para o 

exercício de 2021. 

 

DELIBERA: 

 

1- Aprovar, como contribuições para a elaboração do Plano de Ação e Reprogramação do 

CAU/BR – exercício 2021, as referenciais a seguir:  

1.1. As reuniões de comissões dos meses de outubro a dezembro seguirão o formato: 

a) CED-CAU/BR, CEP-CAU/BR e CEN: presencial; 

b) CEF-CAU/BR, COA-CAU/BR, CPFi-CAU/BR, CRI-CAU/BR, CPUA-CAU/BR e CPP-

CAU/BR: remotas. 

1.2. As reuniões do Conselho Diretor dos meses de outubro a dezembro serão remotas. 

1.3. As reuniões dos Colegiados CG-CSC, CG-FA e CEAU-CAU/BR dos meses de outubro a 

dezembro serão remotas. 

1.4. As Reuniões Plenárias Ordinárias e Ampliadas dos meses setembro e dezembro terão o 

formato híbrido. 

a) A 116ª Reunião Plenária Ordinária, do dia 23 de setembro será das 14h às 18h. 

b) A 37ª Reunião Plenária Ampliada, do dia 24 de setembro, será das 09h às 13h. 

1.5. Solicitar a previsão de orçamento para a solenidade do dia do Arquiteto e Urbanista. 

1.6. Prever o aumento do Plano Unificado de Capacitação em 1%, pois o custo da capacitação 

remota é menor e será devidamente comprovado. 

 

2- Solicitar à Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR que: 

a) Avalie os Planos de Ação para o exercício de 2021 das Comissões do CAU/BR e detecte 

quais estão relacionadas às prioridades elencadas no Plano dos 100 dias de Gestão; 

b) Agende reuniões com os coordenadores das comissões até o dia 10 de agosto, no intuito 

de levantar as necessidades de materiais, equipamentos, estrutura e de pessoal, para que 

as ações do Planejamento sejam efetivadas em 2022; 

c) Apresente o estudo do item a), com a participação da Presidente Nadia Somekh, nas 

reuniões de comissões que serão realizadas entre os dias 11 a 13 de agosto. 
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3- 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 esta deliberação à GERPLAN para 

atendimento das solicitações 

Até dois dias após 

aprovação e 

assinaturas 

2 Gabinete Solicitar as providências para a realização dos itens 

1.5. e 1.6.   

Até a data de 

convocação 

regimental dos 

referidos eventos 

 

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

colegiados que possuem convergência com o assunto. 

 

Brasília, 4 de agosto 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
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19ª 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    

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: 

 

19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

Data: 04/8/2021 

 

Matéria em votação: Deliberação nº 6/2021-CD-CAU/BR - Referenciais iniciais para contribuir na elaboração 

do Plano de Ação e Reprogramação do CAU/BR – 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 
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