
 

1 
  

SÚMULA DA 106 ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/BR 

 

DATA 25 de maio de 2021 HORÁRIO 9h às 12h 

LOCAL Videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

Nadia Somekh Presidente do CAU/BR 

Valter Luis Caldana Junior Membro 

Matozalém Sousa Santana Membro 

Ana Cristina Lima Barreiros Membro 

Jeferson Dantas Navolar Membro 

Daniela Pareja Garcia Sarmento Membro 

CONVIDADA Ana Cristina Barreiros 

ASSESSORIA 

Lais Ramalho Maia 

Antonio Couto Nunes 

Alcenira Vanderlinde 

Cristiane Benedetto 

Ana Laterza 

Virginia Manfrinato 

Luciana Rubino 

Julio Moreno 

Luiz Antonio Poletto 

Helder Baptista da Silva 

Carlos Alberto de Medeiros 

 

               Leitura e aprovação da Súmula da 105ª Reunião Ordinária e 17ª Reunião 

Extraordinária 

Encaminhamento 

As súmulas foram aprovadas pelos membros, com registro de abstenção do 

conselheiro Matozalém Santana que esteve ausente nas respectivas 

reuniões. 

 

Comunicações 

Responsável Nadia Somekh 

Comunicado 

A presidente informou que a AsBEA enviou um material sobre tabela de 

honorários, salário profissional e que encaminhou para coordenadora da CEP-

CAU/BR. A conselheira Ana Cristina complementou que a CPP-CAU/BR e a 

CEP-CAU/BR estão trabalhando nesta demanda. 

Relatou que quer discutir a desprecarização do trabalho dos arquitetos e novas 

tecnologias. 

Responsável Jeferson Navolar 

Comunicado 

O conselheiro sugeriu que sejam criadas comissões parlamentares nos CAU/UF 

e a presidente Nadia Somekh comentou que seria uma boa pauta para compor 

o VI Encontro das COAs nos dias 1 e 2 de junho. 

Responsável Ana Cristina 

Comunicado 

A conselheira relatou que o prefeito de Porto Velho fez a exclusão de cargos 

de arquitetos na Prefeitura Municipal de Porto Velho e que o CAU/RO fez uma 

nota de repúdio. Informou que estão em contato com o CONFEA e entidades 

para saber o que mais podem fazer.  

https://www.caubr.gov.br/
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A presidente Nadia Somekh ressaltou a importância dos CAU/UF visitarem os 

prefeitos e coordenadores dos estados para estreitar relações. Comentou que 

podem abordar isso na COA-CAU/BR ou no Fórum de Presidentes. 

Responsável Luciana Rubino 

Comunicado 

Relatou que recebeu Ofício da Comissão de Desenvolvimento Urbano da 

Câmara dos Deputados, em resposta a um ofício enviado pelo CAU/BR, 

convidando para agendar reunião com os presidentes no dia 8 de junho, 

presencialmente, e perguntou quem poderá representar o Conselho. A 

presidente Nadia Somekh confirmou presença.  

Defendeu a ideia do Jeferson Navolar da importância de uma rede dos CAU/UF 

para tratativas parlamentares. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Pauta da 112ª Reunião Plenária Ordinária 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

A presidente Nadia Somekh solicitou a inclusão de um minuto de silêncio 

devido ao falecimento do arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha. A 

conselheira Ana Cristina solicitou que também seja feito pela perda do 

arquiteto e urbanista Jorge Derenji. 

Os membros aprovaram a pauta. 
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Pauta da 36ª Reunião Plenária Ampliada: 

Análise de inclusão dos assuntos sugeridos pelo Fórum de Presidentes 

na Plenária Ampliada, por meio do oficio nº 33/2021:                                                                                                                                                                        

- Fiscalização;  

-  SICCAU; 

- Fundo de Apoio; 

- Comunicação do CAU com a sociedade e com os Arquitetos e 

Urbanistas;     

- Plano estratégico para acompanhamento das questões parlamentares; 

- Condução das questões da Comissão de Harmonização – CAU-BR. 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

A presidente Nadia Somekh relatou que recebeu solicitações de retirada de 

pauta do debate da comissão temática sobre ATHIS. 

O conselheiro Matozalém Santana opinou que mantenha a discussão sobre 

Fiscalização na pauta desde que seja abordado de forma sintetizada e com 

relato do andamento dos trabalhos da Comissão Temporária de Fiscalização 

(CTF) 2021. 

O conselheiro Jeferson Navolar comentou que todos os CAU/UF deveriam 

ter comissões de agenda parlamentar para unir esforços. 

O conselheiro Valter Caldana pontuou para que revejam a premissa da 

desregulamentação da profissão e que definam uma estratégia com essa 

visão de enfrentamento social. 

Os itens enviados pelo Ofício nº 33/2021 do Fórum de Presidentes foram 

contemplados e pautados. 

Os membros fizeram ajustes e a pauta foi aprovada. 

 

3 Alteração do calendário de reuniões: 

https://www.caubr.gov.br/
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 Data da 106ª reunião ordinária da CPFi-CAU/BR; 

CG-CSC: proposta para que sejam às quartas-feiras pela manhã. 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

Deliberação nº 3/2021-CD que deliberou por homologar as seguintes 

alterações no calendário de reuniões e eventos do CAU/BR para 2021: 

a) Inserção do VI Encontro Nacional da COA-CAU/BR com as COA-

CAU/UF nos dias 1º e 2 de junho; e 

b) Alteração da data da 106ª Reunião Ordinária da CPFi-CAU/BR dos 

dias 10 e 11 de junho para os dias 11 e 14 do mesmo mês; 

c) Alteração das datas das reuniões ordinárias do Colegiado do CG-CSC 

para que sejam realizadas às quartas-feiras pela manhã: 

• 46ª Reunião Ordinária do CG-CSC: 9 de junho; 

• 47ª Reunião Ordinária do CG-CSC: 7 de julho; 

• 48ª Reunião Ordinária do CG-CSC: 15 de setembro; 

• 49ª Reunião Ordinária do CG-CSC: 10 de novembro; e 

• 50ª Reunião Ordinária do CG-CSC: 8 de dezembro. 

 

4 Proposta de criação e regulamentação do Projeto Câmaras Temáticas  

Fonte Presidência e Assessoria Institucional e Parlamentar 

Relator  Luciana Rubino e Antônio Couto 

Encaminhamento  

O Assessor Especial da Presidência, Antonio Couto, apresentou a proposta 

e a estrutura do projeto aos membros. 

O conselheiro Valter Caldana reforçou que o projeto pode ser aprimorado 

antes de ser publicitado. 

A conselheira Ana Cristina informou que o trabalho sobre ATHIS e 

Resolução CGSIM nº 64 estão sendo realizados independente desse formato 

de câmara temática. 

A conselheira Daniela Sarmento ressaltou que a câmara temática atende às 

necessidades urgentes de debates. 

O material será encaminhado aos membros e o item será pautado na reunião 

subsequente. 
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Informe sobre a indicações de palestrantes para o evento Global 

Architecture Exchanges - criação de banco de currículos de 

Conselheiros e Presidentes para identificação de representantes do 

CAU BR. 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

A presidente Nadia Somekh sugeriu que tenha um banco de representantes 

que consigam debater e participar desses eventos que o CAU/BR é 

convidado, inclusive pessoas que falem em inglês.  

Encaminhou à assessoria para pedir ao Fórum de Presidentes e aos 

conselheiros federais para se voluntariarem para compor esse banco de 

currículos.  

Depois encaminhará a lista para a CRI-CAU/BR montar e coordenar, para 

quando tiver convites, a comissão indicar os representantes. 
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Renovação de Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria 

Nacional de Habitação (SNH); o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (CAU/BR) e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

(CONFEA) 

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


 

4 
  

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh e Antônio Couto 

Encaminhamento  

O Assessor Especial da Presidência, Antonio Couto, relatou que o acordo 

está assinado desde 2020 e muitas atividades não foram efetivadas pela 

pandemia e pelas regras do programa “Casa Verde e Amarela” ainda não 

estarem formatadas. Explicou que receberam parecer jurídico autorizando 

e afirmando que não há riscos para o Conselho. Por fim, citou que a CPP-

CAU/BR e a CPUA-CAU/BR também participaram das reuniões com o 

MDR. 

O item será pautado na 112ª Reunião Plenária Ordinária. 

 

EXTRA PAUTA:  

 

7 Proposta para novo layout do site do CAU/BR 

Fonte Presidência 

Relator  Julio Moreno 

Encaminhamento  

O Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação Social, Julio Moreno, 

apresentou a proposta de alteração das cores no layout do sítio eletrônico 

do CAU/BR, sem mudança de estrutura. 

 

8 Status e resultados atualizados da campanha Mais Arquitetos 

Fonte Presidência 

Relator  Julio Moreno 

Encaminhamento  

O Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação Social, Julio Moreno, 

apresentou o resumo do status atual da campanha nacional Mais Arquitetos. 

Explicou que o foco era Assistência Técnica em Habitação de Interesse 

Social (ATHIS) com público-alvo contendo gestores públicos e população 

de baixa renda, moradores de comunidades que necessitam de melhorias em 

suas habitações para garantir melhores condições sanitárias (classes C e D). 

A conselheira Daniela Sarmento sugeriu que formatem o conteúdo para as 

Prefeituras e que na Plenária Ampliada, seja entregue aos presidentes dos 

CAU/UF e aos conselheiros, para que falem com os prefeitos dos 

respectivos estados e com a Federação Nacional dos Municípios.  

 

Brasília, 23 de junho 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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107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CD-CAU/BR  

Videoconferência 

 

 

Folha de Votação 

UF 
 

Função 
Conselheiro 

Votação 

Sim Não Abst Ausên 

SP Presidente Nadia Somekh - - - - 

AM Coordenador 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: 

 

107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

Data: 23/6/2021 

 

Matéria em votação: Aprovação da súmula da 106ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/BR. 

 

Resultado da votação: Sim (04) Não (0) Abstenções (01) Ausências (0) Impedimentos (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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