
 

1 
  

SÚMULA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/BR 

 

DATA 24 de março de 2021 HORÁRIO 9h às 13h 

LOCAL Videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

Nadia Somekh Presidente do CAU/BR 

Valter Luis Caldana Junior Membro 

Fabricio Lopes Santos Membro 

Patricia Silva Luz de Macedo Membro 

Jeferson Dantas Navolar Membro 

Daniela Pareja Garcia Sarmento Membro 

Roberto Rodrigues Simon Ouvidor-geral 

CONVIDADOS Emilio Alonso (empresa Área) 

Ricardo Maruo (empresa Área) 

ASSESSORIA 

Daniela Demartini 

Lais Ramalho Maia 

Cristiane Siggea Benedetto 

 Alcenira Vanderlinde 

Julio Moreno 

Carlos Medeiros 

 

               Leitura e aprovação da Súmula da 102ª e 103ª Reunião Ordinária 

Encaminhamento A súmula será enviada aos membros para aprovação.  

 

Comunicações 

Responsável Nadia Somekh 

Comunicado 

A presidente que participou do II Ciclo de Debates Cidades Inclusivas para 

Mulheres, no dia 19 de março de 2021. Relatou que levará ao Fórum de 

Presidentes a construção de uma rede de apoio parlamentares. Apresentou 

a nova Gerente Executiva do CAU/BR, Alcenira Vanderlinde. 

Responsável Daniela Sarmento 

Comunicado 

A coordenadora da CPFi-CAU/BR informou sobre a realização de uma 

reunião no dia 14 de abril para orientar os CAU/UF sobre o ciclo de debate 

das mulheres.  

Relatou que a demanda da comissão está sendo acompanhar os CAU/UF 

com a questão do ressarcimento para que essa etapa seja feita da melhor 

forma. Informou que na última reunião houve uma coleção de perguntas 

dos CAU/UF sobre a Resolução nº193 (pagamento das empresas) e na 

discussão perceberam que estão tendo dificuldades de interpretação da 

resolução. Estão acolhendo as dúvidas e tentando responder, sinalizando 

que vão precisar revisar essa resolução e aprimorar.  

No âmbito do CSC, participaram da reunião acompanhando o planejamento 

dos 100 dias e informou que os grupos de trabalho estão trabalhando em 

frentes diferentes como diagnóstico e equipe interna. 

Responsável Valter Caldana 

Comunicado 

O coordenador da CEF-CAU/BR relatou que a comissão ajustou a agenda 

de trabalho do ano e informou que farão um Seminário no segundo semestre 

para os CAU/UF. 

Responsável Patrícia Luz 

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

A coordenadora relatou que uma colega arquiteta e urbanista associada do 

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) entrou 

em contato com a presidente Nadia Somekh que direcionou o contato a ela, 

onde relatava que o trabalho dos arquitetos é preterido pelos corretores de 

imóveis, principalmente no âmbito judicial. Explicou que precisariam 

discutir isso no âmbito da comunicação e do judiciário. Solicitou uma 

reunião com o IBAPE e o Julio Moreno, da Assessoria de Comunicação do 

CAU/BR, para trabalharem em uma alternativa imediata. 

Responsável Jeferson Navolar 

Comunicado 

O coordenador da COA-CAU/BR relatou que tiveram uma reunião 

conjunta com a CPFi-CAU/BR para tratar da Resolução CAU/BR nº 

47/2013. Informou que separaram do documento a questão do trabalho 

remoto e que o texto sobre a regulamentação do teletrabalho foi 

encaminhado para análise da Presidência. Dentro das ações dos 100 dias, 

ressaltou que as prioridades estão sendo a regulamentação do Fórum de 

Presidentes e a questão dos CEAU estadual.   

 

Como coordenador da CRI-CAU/BR relatou que a comissão tem 

participado de reuniões com o Ministério das Relações Exteriores referentes 

a registro provisório de profissionais no âmbito do Mercosul.  Também têm 

participado de reuniões sobre BIM, como a legislação sobre contratações. 

Informou que tem um trabalho em conjunto com a CEF-CAU/BR: um 

portal em construção para colocar toda a questão da relação internacional 

sobre importação e exportação de serviço de arquitetura. Por fim, informou 

que a comissão tem pauta de trabalho permanente com a UIA.  

Responsável Fabrício Santos 

Comunicado 

O coordenador-adjunto da CED-CAU/BR informou que será realizada uma 

reunião com o CAU/RS e com o conselheiro federal Ednezer Flores que 

pediu vistas do projeto de Resolução que altera a Resolução CAU/BR nº 

143/2017, e em breve apresentarão o texto revisado. Finalizou informando 

a programação de atividades da comissão para o ano com discussões de 

matérias de rotina e outras mais específicas como reserva técnica, direito 

autoral, entre outros. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Pauta da 110ª Reunião Plenária Ordinária 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh  

Encaminhamento  

Os membros fizeram ajustes na pauta: 

1) Retirada do item que aprecia plano de trabalho anual das comissões 

especiais para 2021, visto que haverá primeiro a compatibilização 

dos planos de trabalho com o planejamento dos 100 dias. 

2) Inclusão do item da Campanha e informe sobre encontro das CEF-

CAU/UF dentro de “assuntos de interesse geral”. 

A Presidente Nadia Somekh solicitou que quando tiver assuntos pautados 

nas reuniões do Conselho Diretor sobre comissões especiais, o(a) 

coordenador(a) da respectiva comissão seja convocado(a). Também 

solicitou que o documento do IV Encontro da CPUA seja disseminado aos 

conselheiros. 

 

2 100 dias 

Fonte Presidência 

https://www.caubr.gov.br/
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Relator  Nadia Somekh  

Encaminhamento  

O Gerente de Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR, Luiz 

Antonio Poletto, e a Presidente Nadia Somekh apresentaram o panorama 

atual das oficinas com as etapas e os encaminhamentos.  

A apresentação também será realizada na 110ª Reunião Plenária Ordinária, 

nos dias 25 e 26 de março de 2021. 
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Matricialidade 

1. Plano de ação/trabalho das comissões, colegiados e setores internas  

2. Dinâmica da Plenária 

Fonte Oficinas de Planejamento 

Relator  
Gerência de Planejamento (Antonio Luiz Poletto e Virgínia Manfrinato) e 

SGM (Daniela Demartini) 

Encaminhamento  

A Secretária-Geral da Mesa, Daniela Demartini, apresentou as propostas 

para dinâmica de reunião plenária após ajustes solicitados: 

1) Horário alterado para 9h às 13h (após votação entre os conselheiros 

federais); 

2) Os comunicados das comissões, órgãos colegiados e ouvidor-geral 

serão encaminhados por escrito aos conselheiros federais e 

presidentes dos CAU/UF (foi encaminhada consulta à COA-

CAU/BR para definição do formato de divulgação); 

3) Mantém na pauta o comunicado da Presidência e dos Presidentes 

dos CAU/UF (em Reunião Plenária Ampliada); 

4) Os comunicados dos conselheiros federais serão ao final da pauta 

da reunião plenária; 

5) As votações serão realizadas por meio eletrônico dentro da 

plataforma Microsoft Teams; 

6) A apresentação e leitura de projeto de resolução também foi 

encaminhada à COA-CAU/BR e à Assessoria Jurídica para análise 

e sugestão de formato mais sucinto para otimização de tempo; 

7) Também estão sob consulta e análise da COA-CAU/BR: aumento 

da quantidade de reuniões plenárias ampliadas e maior participação 

dos Presidentes dos CAU/UF, realização de “plenárias temáticas” 

e sessões “pinga-fogo” semelhantes às reuniões da Câmara dos 

Deputados. 

 

A Presidente Nadia Somekh solicitou auxílio ao Gerente de Planejamento 

e Gestão da Estratégia do CAU/BR, Luiz Antonio Poletto, na relação do 

Gabinete com o ouvidor-geral e a equipe da Ouvidoria do CAU/BR para 

maior acompanhamento e integração. 

 

O ouvidor-geral, Roberto Simon, relatou que há reuniões semanais com a 

equipe do CAU/BR e reuniões mensais com a Ouvidoria dos CAU/UF.  

 

4 Aprovação do Projeto de Resolução que dispõe sobre RRT Provisório 

Fonte CEP-CAU/BR 

Relator  Patricia Luz 

Encaminhamento  

A coordenadora da CEP-CAU/BR, Patricia Luz, explicou que a demanda 

veio do CAU/RS e de outros UF. Depois da provocativa fizeram consulta 

aos estados sobre como estavam executando a emissão de RRT e muitos 

responderam que aguardavam orientação do CAU/BR. A partir daí a 

comissão iniciou o trabalho de formatar o processo de emissão de RRT 

provisório. Sugeriu a retirada do item de pauta para a comissão analisar 

https://www.caubr.gov.br/
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novamente o texto após análise jurídica e manifestação do Centro de 

Serviços Compartilhados.  

 

5 Campanha 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh  

Encaminhamento  

O jornalista da empresa Área, Ricardo Maruo, apresentou os ajustes na 

Campanha após observações feitas na 16ª Reunião Extraordinária, no dia 

12 de março de 2021. Entre eles: perspectiva de resgatar trabalhos 

anteriores como a pesquisa da Datafolha, ampliação da questão do aumento 

de projetos e valorização dos arquitetos, e “pílulas” a serem utilizadas no 

Congresso UIA2021Rio para mostrar o trabalho dos arquitetos.  

A coordenadora-adjunta da CEP-CAU/BR, Ana Cristina Barreiros, relatou 

que a Comissão de Política Profissional (CPP-CAU/BR) tem um histórico 

de ações e material sobre ATHIS que pode contribuir. A Presidente Nadia 

Somekh solicitou a inclusão de menção à comissão no material.   

O coordenador da CEF-CAU/BR, Valter Caldana, ressaltou o uso do 

“CAU/BR” e não somente CAU na campanha. 

 

6 Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna 2021 

Fonte Auditoria Interna 

Relator  Helder Baptista  

Encaminhamento  
A Presidente Nadia Somekh retirou o assunto em pauta para se debruçar 

melhor antes de pautar e deliberar. 

 

7 
Inclusão do CAU como apoiador do Guia IAB para agenda 2030 – 2ª 

edição 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

A analista Ana Laterza explicou que a demanda veio do Instituto dos 

Arquitetos do Brasil (IAB) solicitando apoio do CAU na divulgação do 

“Guia IAB para a Agenda 2030” (inclusive está encaminhado) e a inclusão 

da logomarca do CAU no Guia bem como a indicação de nome de um 

representante para compor o júri.  

A Presidente Nadia Somekh indicou o conselheiro Valter Luis Caldana 

Junior (IES) e solicitou auxílio do Assessor-chefe da Assessoria de 

Comunicação Social, Julio Moreno, sobre a forma de divulgação. 

 

EXTRA PAUTA:  

 

8 Desconto de 90% na anuidade de pessoas jurídicas 

Fonte Presidência e Assessoria jurídica 

Responsáveis Carlos Medeiros 

Encaminhamento 

O chefe da Assessoria Jurídica do CAU/BR Carlos Medeiros, informou que 

a matéria já foi deliberada pelo Plenário do CAU/BR e retomou à 

Assessoria Jurídica para maior fundamentação da norma divulgada. 

Explicou que cada CAU/UF deve ajustar seus respectivos orçamentos 

financeiros considerando este desconto.  

A coordenadora da CPFi-CAU/BR, Daniela Sarmento, explicou sobre a 

importância de demandas antecipadas para que a decisão plenária seja 

embasada com estudos.  

 

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


 

5 
  

9 
Suspensão dos prazos nos processos punitivos do CAU/BR e dos 

CAU/UF (Protocolo SICCAU nº 1257629/2021) 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh  

Encaminhamento  

O coordenador-adjunto da CED-CAU/BR, Fabricio Santos, explicou que a 

comissão está aguardando o desdobramento do assunto porque estão com 

alguns casos na comissão. 

A gerente executiva do CAU/BR, Alcenira Vanderlinde, explicou o 

histórico da suspensão dos prazos no âmbito federal e citou a Análise 

Jurídica enviada pela Assessoria Jurídica do CAU/BR.  

O chefe da Assessoria Jurídica do CAU/BR, Carlos Medeiros, fará uma 

nova análise jurídica e enviará ao Gabinete da Presidência sobre os prazos 

considerando o cenário de calamidade em alguns estados e não no País, 

orientando também aos CAU/UF que eles poderão flexibilizar alguns 

prazos no intuito de evitar prejuízo maior, observando o cuidado com 

prescrição. A Presidente Nadia Somekh também solicitou que ele se reúna 

com a CED-CAU/BR na próxima reunião da comissão, com a perspectiva 

de orientação aos estados. 

 

Brasília, 24 de março 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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105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

Videoconferência 

 

 

Folha de Votação 

UF 
 

Função 
Conselheiro 

Votação 

Sim Não Abst Ausên 

SP Presidente Nadia Somekh - - - - 

AM 
Coordenador-adjunto da 

CED 
Fabricio Lopes Santos 

X 
   

PR Coordenador da COA Jeferson Dantas Navolar  X    

RN Coordenadora da CEP Patrícia Silva Luz de Macedo  X    

SC Coordenadora da CPFi Daniela Pareja Garcia Sarmento X    

IES Coordenador da CEF Valter Luis Caldana Junior X    

       

Histórico da votação: 

 

105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

Data: 28/4/2021 

 

Matéria em votação: Aprovação da súmula da 104ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor. 

 

Resultado da votação: Sim (05) Não (0) Abstenções (0) Ausências (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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