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PROTOCOLO Protocolo SICCAU nº 1426904/2021 
INTERESSADO CAU/BR 
ASSUNTO Solicitação de manifestação da CED-CAU/BR  

DELIBERAÇÃO Nº 018/2021 – CD-CAU/BR 
 
O CONSELHO DIRETOR – CD-CAU/BR, reunido extraordinariamente, no dia 26 de novembro 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 a Resolução CAU/BR nº 143, de 23 de junho de 2017, que dispõe sobre as normas para 
condução do processo ético-disciplinar no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR), para aplicação e execução das sanções de mesma natureza, para o pedido de revisão e para 
a reabilitação profissional, e dá outras providências; 
 
Considerando que atualmente não há normativo vigente sobre o comportamento de conselheiros 
federais nas mídias sociais; 
 
Considerando as manifestações orais realizadas na 118ª Reunião Plenária Ordinária por conselheiros 
federais acerca de conselheiros exercerem mandato com dívidas em aberto, bem como o recebimento 
da denúncia por escrito; e 
 
Considerando o recebimento de protocolo via SICCAU enviado pelo presidente do CAU/PI, 
Wellington Camarço, reiterando a manifestação/denúncia feita durante a 118ª Reunião Plenária 
Ordinária. 
 
DELIBERA: 
 

1- Encaminhar as denúncias à CED-CAU/BR e solicitar manifestação da comissão acerca do 
comportamento dos conselheiros federais envolvidos, denunciantes e denunciados, à luz da 
Resolução CAU/BR nº 143/2017;  

 
2- Informar que o Gabinete da Presidência irá responder os denunciantes; 

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

e cumprido o fluxo e prazos a seguir: 
 

 SETOR DEMANDA PRAZO 
1 CED-

CAU/BR 
Analisar e se pronunciar acerca da denúncia lida pelo 
conselheiro federal Matozalém Santana e reiterada 
pelo presidente do CAU/PI, Wellington Camarço, e 
restituir ao Conselho Diretor 

13 de dezembro de 
2021 

2 CONSELHO 
DIRETOR 

Apreciar a manifestação da CED-CAU/BR 13 de dezembro de 
2021 

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

colegiados que possuem convergência com o assunto. 
 

Brasília, 26 de novembro 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, 

https://www.caubr.gov.br/
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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    
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: 
 
23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 
Data: 26/11/2021 
 
Matéria em votação: Deliberação nº 18/2021-CD-CAU/BR - Solicitação de manifestação da CED-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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