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PROTOCOLO Protocolo SICCAU nº 1408845/2021 
INTERESSADO CAU/BR 
ASSUNTO Alteração no calendário de reuniões do CAU/BR 

DELIBERAÇÃO Nº 013/2021 – CD-CAU/BR 
 
O CONSELHO DIRETOR – CD-CAU/BR, reunido ordinariamente, no dia 20 de outubro de 2021, 
por meio de 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 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 Plenária DPOBR nº 0106-06/2020 que aprovou o calendário anual do 
CAU/BR para 2021;  
 
Considerando a Deliberação nº 040/2021-CPUA-CAU/BR que solicita a alteração da 105ª Reunião 
Ordinária da CPUA-CAU/BR, agendada para o dia 3 de novembro de 2021, para o dia 27 de outubro 
de 2021, das 09h às 13h; e 
 
Considerando a Deliberação nº 006/2021-CD-CAU/BR referente as premissas do Plano de Ação e 
Reprogramação do CAU/BR – 2021 considerando as reuniões presenciais e remotas.  
 
DELIBERA: 
 

1- Homologar a alteração no calendário de reuniões e eventos do CAU/BR para 2021: 
a) Alteração da 105ª Reunião Ordinária da CPUA-CAU/BR, anteriormente agendada no dia 

3 de novembro, para o dia 27 de outubro de 2021, das 9h às 13h.  
b) Realização da 111ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor no formato presencial 

(podendo ser híbrida) na sede do CAU/BR, em Brasília-DF, no dia 17 de novembro de 
2021, das 9h às 13h, e agenda institucional no período vespertino. 

c) Realização da 118ª Reunião Plenária Ordinária no formato presencial (podendo ser 
híbrida) na sede do CAU/BR, em Brasília-DF, nos dias 18 e 19 de novembro de 2021, das 
9h às 13h, e agenda institucional no período vespertino. 

 
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 Atualizar o calendário das reuniões no sítio eletrônico 

do CAU/BR e ajustar a numeração das reuniões dos 
meses seguintes. 

Conforme prazo 
regimental de 
convocação das 
reuniões previstas 
para 2021. 

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

colegiados que possuem convergência com o assunto. 
 

Brasília, 20 de outubro de 2021. 
 

 

https://www.caubr.gov.br/
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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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110ª 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: 
 
110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 
Data: 20/10/2021 
 
Matéria em votação: Deliberação nº 13/2021-CD-CAU/BR - Alteração no calendário de reuniões 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 

 
 

 
 
 

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

		2021-10-27T09:17:26-0300
	Brasil
	DANIELA DEMARTINI DE MORAIS
	Assinador Serpro


		2021-10-27T15:59:07-0300
	Brasil
	NADIA SOMEKH
	Assinador Serpro




