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SÚMULA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/BR 

 

DATA 27 de abril 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 

ASSESSORIA 

Daniela Demartini 

Laís Ramalho Maia 

Cristiane Siggea Benedetto 

 Alcenira Vanderlinde 

Thiago Ribeiro 

Luciana Rubino 

Julio Moreno 

Carlos Medeiros 

Antonio Couto Nunes 

Ana Laterza 

 

               Leitura e aprovação da Súmula da 104ª Reunião Ordinária e 15ª Reunião de 

Coordenadores das Comissões 

Encaminhamento 

O conselheiro Fabricio Santos solicitou ajuste de texto na súmula da 104ª 

Reunião Ordinária. As súmulas foram aprovadas e encaminhadas para 

publicação. 

 

               Comunicados 

Responsável Fabrício Santos 

Comunicado 

O coordenador-adjunto da CED-CAU/BR relatou que tem percebido 

dificuldade com o formato remoto das reuniões no alinhamento de todos os 

membros da comissão, pois precisam dividir atenção com os respectivos 

trabalhos. 

Informou que a comissão reuniu com o conselheiro federal Ednezer Flores, 

que pediu vista do Projeto de Resolução CAU/BR que altera a Resolução 

CAU/BR nº 143/2017 e que o documento está sendo revisado e será 

encaminhado ao Plenário no mês de maio. 

Responsável Daniela Sarmento 

Comunicado 

A coordenadora da CPFi-CAU/BR relatou o exemplo da comissão ao fazer 

reunião extraordinária para tratar pauta específica e que esse formato 

funcionou muito bem para demandas que vão surgindo. 

Responsável Valter Caldana 

Comunicado 

O coordenador da CEF-CAU/BR informou que muitas coisas importantes 

da comissão estão em andamento com apoio do Gabinete. Informou 

também que o Governo Federal está se posicionando sobre o Ensino à 

Distância de forma abrangente, não apenas no âmbito da Arquitetura e 

Urbanismo.  
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Por fim, relatou que está acompanhando o grupo de trabalho da Resolução 

CGSIM nº 64 e que participou de uma reunião com um grupo de 

conselheiros do CONFEA. 

Responsável Patricia Luz 

Comunicado 

A coordenadora da CEP-CAU/BR informou que a comissão está com o 

estudo sobre RRT em andamento e que as demandas competentes ao CSC 

estão sendo discutidas. Também estão revisando as Resoluções CAU/BR nº 

21/2012 e 51/2013.  

Responsável Nadia Somekh 

Comunicado 

A presidente parabenizou e agradeceu o trabalho do Assessor-Chefe da 

Assessoria de Comunicação Social, Julio Moreno, pela Campanha 

veiculada.  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Pauta da 111ª Reunião Plenária Ordinária 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh  

Encaminhamento  

Os relatores dos itens de pauta apresentaram os respectivos assuntos e a 

pauta foi aprovada.  

Os itens “apresentação da proposta de ATHIS da CPP-CAU/BR” e 

“informe sobre a Resolução CGSIM nº 64/2020” foram retirados da pauta. 

Os membros discutiram sobre as indicações recebidas pelos CAU/UF para 

compor a Comissão Temporária de Fiscalização 2021. 

A presidente Nadia Somekh relatou que tem interesse na criação de grupos 

de trabalho sobre ATHIS, tabela de honorários, salário mínimo profissional, 

novas tecnologias a serviço do projeto, desprecarização do trabalho dos 

arquitetos, entre outros.  

O conselheiro Fabrício Santos manifestou interesse em participar desses 

grupos, quando forem criados. 

A conselheira Patricia Luz informou que haverá uma reunião técnica da 

CEP-CAU/BR para discutir tabela de honorários. 
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Assuntos Administrativos: 

1. Aprovação da contratação de pessoal para o CSC - Plano dos 

100 Dias. 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

A conselheira Daniela Sarmento explicou que uma das ações da Oficina foi 

aumentar o grupo interno do CSC, com contratação de profissionais para 

atendimento das estratégias e soluções, e que já há estudo técnico com 

justificativa de viabilidade. Explicou que a demanda traz um investimento 

que constará na Reprogramação. 

A Gerente Executiva, Alcenira Vanderlinde, apresentou a Nota Técnica nº 

02/2021/GERFIN e a Nota Técnica nº 02/2021/CGCSC aos membros e 

informou que os contratados seriam os mesmos que foram aprovados em 

processo seletivo simplificado realizado em 2020. Explicou que 

apresentaram a demanda ao Conselho Diretor para formalização e 

deliberação, caso preferissem, visto que os cargos foram previstos no 

processo seletivo e que os encaminhamentos já estão sendo tomados.  

A Secretária Geral da Mesa, Daniela Demartini, explicou que essa demanda 

foi encaminhada pela Comissão Temporária para estudo do novo 
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Organograma do CAU/BR (CTO) e aprovada no Plenário da gestão 

anterior, com uma observação de que os contratados seriam convocados à 

medida que o orçamento fosse alocado.  

Os membros definiram que não há necessidade de deliberação do Colegiado 

e sugeriram que seja feito informe sobre o assunto no Plenário.  

A presidente Nadia Somekh informou que será realizada uma live, no dia 5 

de maio, para apresentarem a conclusão dos trabalhos dos 100 dias aos 

conselheiros, presidentes de CAU/UF, funcionários do CAU/BR e 

sociedade.  

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

Poletto, apresentou os slides com o resultado dos 100 dias e os membros 

fizeram ajustes. 

 

3 IV Encontro Nacional da COA/BR com as COA/UF 

Fonte COA 

Relator  Jeferson Navolar 

Encaminhamento  

O conselheiro Jeferson Navolar informou que enviou a pauta no grupo de 

Whatsapp com os conselheiros para sugestões e solicitou que 

posteriormente seja enviado convite pelo Gabinete da Presidência dos 

CAU/BR aos CAU/UF.  

 

EXTRA PAUTA:  

 

4 Representações externas do CAU/BR 

Fonte Presidência 

Responsáveis Nadia Somekh 

Encaminhamento 

A analista técnica Ana Laterza apresentou o convite recebido pelo Gabinete 

para indicar representantes para os eventos: 

1. Abertura do 40º Seminário do UIA-PHG (Grupo sobre Saúde 

Pública da UIA), 13/5 às 10h, com o tema ‘Intercâmbios 

internacionais sobre soluções de projeto para desafios sanitários e 

climáticos’ 

              (Origem: Fiocruz) 

2. Abertura do VII Congresso Internacional do Grupo UNIS, 20/5 às 

19h, com o tema ‘Empoderar gente para transformar realidades - 

a importância do Arquiteto e Urbanista para a reconstrução das 

cidades no mundo pós-pandemia’  

               (Origem: CAU/MG, Protocolo 1295278/2021) 

A presidente Nadia Somekh solicitou que seja verificado posteriormente 

com o conselheiro Valter Caldana sobre a possibilidade de ele representar 

o CAU/BR no evento. 

 

5 
Indicações de palestrantes para o evento Global Architecture 

Exchanges: 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

A analista técnica Ana Laterza apresentou o convite recebido pelo Gabinete 

para as lives promovidas pelo RIBA, junto a representantes dos institutos 

dos Estados Unidos (AIA), China (ASC), Austrália (AusIA), Holanda 

(BNA), Japão (JIA), Coréia (KIA), Nova Zelândia (NZIA) e Irlanda (RIAI), 

além do CAU/BR, com os temas: 
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 ‘Mudanças climáticas e sustentabilidade – Como os arquitetos de 

cada país têm respondido às emergências climáticas?’: Cid Blanco 

(indicado pela conselheira Daniela Sarmento). 

 ‘O futuro das cidades – Revitalizando/ reinventando cidades no 

pós pandemia’: solicitação para que a CPUA-CAU/BR indique o 

representante e utilize a Carta aos Candidatos (sugerido pela 

presidente Nadia Somekh). 

 ‘Habitação popular – como os arquitetos podem contribuir para a 

redução das desigualdades sociais?’: participação da presidente 

Nadia Somekh. 

 ‘Os impactos da COVID-19 na prática da arquitetura’: Nabil 

Bonduki ou indicação da CRI-CAU/BR (sugerido pela presidente 

Nadia Somekh). 

 

6 UIA-RIO 2021 

Fonte CRI 

Relator  Jeferson Navolar 

Encaminhamento  

O coordenador da CRI-CAU/BR, Jeferson Navolar, relatou que a comissão 

tem feito reuniões com representantes do Comitê do Congresso sobre a 

mudança de modelo para 100% virtual e as implicações e responsabilidades 

com relação ao termo de parceria e cooperação. Informou que, por ser uma 

demanda da Presidência, a comissão não pode deliberar, e sugere a 

utilização da sede do IAB-RJ como uma “chancelaria”. Outra 

responsabilidade seria apresentar conteúdos virtuais com 4 temáticas: a) 

termos de parceria do CAU com os outros países; b) formação profissional; 

c) Arquitetura como política e cidadania; e d) gestão do território e 

formação política. Acrescentou que poderiam convidar os CAU/UF para 

contribuir com a curadoria do conteúdo.  

A presidente Nadia Somekh relatou que na gestão anterior da CRI-

CAU/BR, tinham a previsão de um chamamento de entidades internacionais 

para troca de informações sobre seus regimentos e sua regulamentação.  

O item será encaminhado pelo Gabinete com apoio da Assessoria de 

Comunicação do CAU/BR. 

 

Brasília, 26 de maio 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. 

 

 

 

 

 

 

LAIS RAMALHO MAIA 

Secretária-Geral da Mesa substituta do CAU/BR
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106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CD-CAU/BR  

Videoconferência 

 

 

UF 
 

Função 
Conselheiro 

Votação 

Sim Não Abst Ausên 

SP Presidente Nadia Somekh - - - - 

PR Membro Jeferson Dantas Navolar  X    

RN Membro Patrícia Silva Luz de Macedo  X    

SC Membro Daniela Pareja Garcia Sarmento X    

TO Membro Matozalém Sousa Santana   X  

IES Membro  Valter Luis Caldana Junior X    

       

Histórico da votação: 

 

106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

Data: 26/5/2021 

 

Matéria em votação: Aprovação da súmula da 105ª Reunião do Conselho Diretor. 

 

Resultado da votação: Sim (04) Não (0) Abstenções (01) Ausências (0) Impedimento (0) Total de votos 

(05)  

 

Ocorrências:  

 

Assessoria Técnica: Lais Ramalho Maia        Condução dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh 

 

 


		2021-06-02T16:13:34-0300
	Brasil
	NADIA SOMEKH
	Assinador Serpro




