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SÚMULA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/BR 

 

DATA 28 de julho 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 

CONVIDADOS 
Ana Cristina Lima Barreiros da Silva Arquiteto e Urbanista 

Matozalém Sousa Santana Arquiteto e Urbanista 

ASSESSORIA 

Daniela Demartini 

Alcenira Vanderlinde 

Ana Laterza 

Antonio Couto Nunes 

Carlos Alberto de Medeiros 

Cristiane Siggea Benedetto 

Helder Baptista da Silva 

Julio Moreno 

Laís Ramalho Maia 

Luciana Rubino 

Luiz Antonio Poletto 

Marcio de Andrade Belissomi 

 

               Leitura e aprovação da Súmula da 18ª Reunião Extraordinária 

Encaminhamento 
Os conselheiros Patricia Luz e Jeferson Navolar solicitaram ajustes no 

texto. A súmula foi aprovada por todos e encaminhada para publicação. 

 

Comunicações 

Responsável Nadia Somekh 

Comunicado 

A presidente elogiou o 27ª Congresso Mundial de Arquitetos 

(UIA2021RIO) e informou que o material ficará disponível na plataforma 

do evento por dois anos. Relatou que o estante pode passar pelos CAU/UF 

para que todos vejam. Elogiou o trabalho da equipe técnica e dos 

conselheiros, ponderou positivamente o contato direto com o Fórum de 

Presidentes. 

Informou que Copenhague sediará a 28ª edição do Congresso Mundial de 

Arquitetos em 2023 e Barcelona em 2026. 

Ressaltou que a marca da gestão, além do social e ATHIS, é a ampliação do 

mercado de trabalho e que se comprometeu a apoiar os Conselhos. 

Informou que conseguiram apoio da embaixada de Portugal para o Fórum 

de Entidades.  

Relatou que assinou protocolo de cooperação com a Secretaria Municipal 

de Habitação com a possibilidade do Rio de Janeiro fazer concurso de 

ATHIS.  

Por fim, informou que participou de uma reunião com o Secretário de 

Planejamento Urbano do Rio de Janeiro, Washington Fajardo, e com o 
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presidente do CAU/AP, Welton Barreiros, sobre o programa “Reviver o 

Centro” para revitalização de bairros históricos e áreas centrais. E este 

também proporcionou um roteiro pelo centro do Rio de Janeiro com todos 

os presidentes de UF que estavam presentes.  

Responsável Fabrício Santos 

Comunicado 

O conselheiro agradeceu o convite para participar presencialmente do 

Congresso UIA2021RIO e relatou que, além das atividades programadas, 

teve uma troca muito grande entre os conselheiros e presidentes de 

CAU/UF. Deu para extrair muitas coisas dos presidentes para propostas de 

comissões que engrandecem o CAU/BR. Também acompanharam a 

discussão dos presidentes sobre o SICCAU. 

Responsável Jeferson Navolar 

Comunicado 

O conselheiro elogiou o evento Congresso UIA2021RIO e comentou sobre 

a iniciativa do CAU vir a ser o fiel depositário de replicar todos os 

conteúdos que foram produzidos.  Sugeriu que seja enviado Ofício 

agradecendo às lideranças internacionais presentes no evento e se 

colocando à disposição para contribuir. Relatou que o edital da Arquitetura 

como Política e Cidadania deve ser pauta dos Arquitetos e Urbanistas dentro 

do Congresso Nacional.  

Responsável Patrícia Luz 

Comunicado 

A conselheira agradeceu o convite para participar presencialmente do 

Congresso UIA2021RIO e ressaltou a importância da interação entre 

Presidentes dos CAU/UF e conselheiros federais. 

Responsável Valter Caldana 

Comunicado 

O conselheiro relatou sobre sua percepção de público online no Congresso 

UIA2021RIO, elogiando o evento. Sobre a exposição, acrescentou que 

havia a ideia de que seja permanente e anual, com edital convidando os 

CAU/UF e parceiros internacionais para renovar a curadoria. 

Responsável Daniela Sarmento 

Comunicado 

A conselheira sugeriu que o material produzido para o Congresso 

UIARIO2021 seja exposto no Seminário Legislativo do CAU/BR e depois 

seja enviado aos CAU/UF para exposição. 

 

Informou sobre o 1º Encontro de Alinhamento das Diretrizes para 2022 que 

será realizado no dia 3 de agosto e convidou os membros para iniciarem as 

discussões sobre o planejamento. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Pauta da 114ª Reunião Plenária Ordinária 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

A conselheira Patricia Luz solicitou a retirada do item 7.3 e informou que 

anexará justificativa por escrito, pois não conseguiu cumprir os prazos 

regimentais sobre a entrega do Relatório e Voto fundamentado do pedido 

de vista.  

Os membros aprovaram a pauta. 

 

2 
Formato das Reuniões de Plenária e Comissões (diretrizes para 

reprogramação) 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh  
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Encaminhamento  

A Secretária-Geral da Mesa, Daniela Demartini, apresentou o resultado do 

levantamento de preferência por reunião remota ou presencial, realizada 

com os conselheiros federais e presidentes dos CAU/UF.  

Os membros discutiram a segurança em reuniões presenciais e o rendimento 

dos trabalhos. 

Os coordenadores das comissões informaram que os membros das 

respectivas comissões concordaram em manter as reuniões remotas (CRI, 

COA, CEF, CPFi e CEP). A CPP teve um membro que votou pela reunião 

presencial. O conselheiro Fabrício Santos relatou que a CED-CAU/BR 

poderia ter reunião presencial com assessoria remota.   

O chefe da assessoria jurídica, Carlos Medeiros, ressaltou que a eventual 

manifestação por covid-19 no ambiente de trabalho, é caracterizada como 

acidente do trabalho, de acordo com a CLT e que isso está sendo 

acompanhado pela Assessoria Jurídica.  

A presidente Nadia Somekh relatou que haverá contratação de segurança 

sanitária para os conselheiros e funcionários na Reunião Plenária Ordinária 

do mês de setembro que será híbrida e que estão vendo os detalhes com 

cautela, porque se preocupam e se responsabilizam com os cuidados. 

Propôs que os detalhes sejam discutidos diretamente com a Assessoria 

Jurídica e Secretaria Geral da Mesa. 

 

Os membros definiram que: 

1) Todas as reuniões do CEAU-CAU/BR de 2021 serão remotas; 

2) Será feita previsão de orçamento para a solenidade do dia do 

arquiteto e decidido posteriormente se será presencial ou não; 

3) Aumento do Plano Unificado de Capacitação em 1% ao invés de 

2%, pois o custo da capacitação remota é menor e será devidamente 

comprovado; 

4) Realização da 19ª Reunião Extraordinária para definir referências 

do Planejamento Estratégico e análise de conjuntura. 

 

3 Ações Parlamentares  

Fonte Presidência  

Relator  Nadia Somekh e Luciana Rubino 

Encaminhamento  

1) PEC nº 108/2019: a presidente Nadia Somekh relatou 

positivamente sobre a mobilização que resultou na retirada de 

tramitação da Proposta de Emenda à Constituição, que trata da 

natureza jurídica dos conselhos profissionais. 

2) MPV 1040/2021 (Salário Mínimo Profissional): a presidente 

Nadia Somekh relatou a necessidade de coordenar as ações dos 

conselheiros e Presidentes dos CAU/UF. A Chefe da Assessoria de 

Relações Institucionais e Parlamentares, Luciana Rubino, está 

preparando um informe com link de acesso direto a 500 deputados 

para enviar aos conselheiros.  

A conselheira Ana Cristina relatou que tiveram reuniões com 

algumas entidades, como a AsBEA, mas que ainda não existe 

consenso entre as entidades sobre o Salário Mínimo Profissional, e 

estão coletando opiniões para formar uma posição mais plausível.  

3) Priorização de profissionais ligados à Construção Civil, entre 

eles Arquitetos e Urbanistas, na campanha de vacinação da 

COVID-19; o item não foi apreciado. 

4) PLC 55/2021 (Microempreendedor Individual); a presidente 

Nadia Somekh sugeriu que o assunto seja trabalhado 

https://www.caubr.gov.br/
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informalmente a partir da CRI-CAU/BR, com apoio da Luciana 

Rubino e Julio Moreno (divulgação), enquanto não há criação 

regimental de comissão para tratar de assuntos institucionais e 

parlamentares. 

5) Resolução CAU/BR nº 51/2013: a conselheira Patricia Luz relatou 

que a proposta de alteração não vai provocar impacto no CSC, nas 

funcionalidades atuais do SICCAU. Em relação aos processos 

judiciais que tramitam sobre o assunto, levaram em consideração o 

que foi discutido no âmbito dos CAU/UF. Relatou que haverá uma 

reunião para deliberar sobre a proposta e que tem intenção de 

convidar as pessoas que têm a memória da CTHEP para que ajudem 

na redação da proposta. Após isso, a proposta deve ir para consulta 

pública, depois a CEP-CAU/BR analisará as possíveis 

contribuições e o assunto deverá ser pautado na Reunião Plenária 

do mês de setembro, também pediu que a Presidência informe o 

CONFEA sobre o andamento e dê publicidade ao trabalho 

realizado.  

A Chefe da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares, 

Luciana Rubino, complementou que o assunto está na Comissão de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), teve um 

parecer apresentado, mas ainda não foi votado. 

 

A conselheira Daniela Sarmento ressaltou a necessidade de definir uma 

estratégia de comunicação mais próxima aos arquitetos e urbanistas, para 

informar com clareza as ações e mobilização do Conselho no Congresso.  

O conselheiro Valter Caldana endossou que podem agir de forma mais 

agressiva e assertiva.  

A Chefe da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares, Luciana 

Rubino, ressaltou a importância do CAU/BR se articular em relação as 

propostas de emendas ao orçamento, LDO e LOA. Sugeriu que, no 

Seminário Legislativo, sejam feitas rodas de conversa com os parlamentares 

para apresentar o projeto sobre ATHIS. Informou que a AIP está 

contratando dois sistemas de monitoramento regulatório, com 

disponibilização aos CAU/UF, e que podem apresentar os detalhes em 

Reunião Plenária. 

A presidente Nadia Somekh solicitou ao Assessor Especial da Presidência, 

Antonio Nunes, um modelo de como o CAU/BR vai articular essas ações e 

integrar as emendas com o Fundo de Apoio. 

 

4 
Criação e composição da Comissão Ordinária de Relações 

institucionais e comunicação (CRIC) 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  
Os membros irão analisar os documentos e decidir na 19ª Reunião 

Extraordinária. 

 

5 Encaminhamentos resultantes do Congresso UIA 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

A presidente Nadia Somekh elencou os encaminhamentos do Congresso: 

1) Painel itinerante do material produzido para o Congresso 

UIA2021RIO. 
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2) Protocolo de cooperação sobre ATHIS: definir um modelo, 

acompanhar o protocolo assinado com o Rio de Janeiro e 

desenvolver um com São Paulo.  

3) Fórum de entidades: propôs que a futura comissão de assuntos 

institucionais e parlamentares ajude e proponha a rede de contato. 

Citou que o conselheiro Valter Caldana relatou sobre uma agenda 

abordando formação e qualidade do ensino. 

4) Fundo de Apoio: o fundo está rendo remodelado e precisa de 

projetos que embasem e justifiquem o aporte. 

 

EXTRA PAUTA:  

 

6 
Alteração no calendário de reuniões do CAU/BR: cancelamento da 107ª 

Reunião Ordinária da CEF-CAU/BR 

Fonte CEF-CAU/BR 

Relator  Valter Caldana 

Encaminhamento  
Os membros apreciaram e homologaram a alteração no calendário. 

Deliberação nº 05/2021-CD-CAU/BR. 

 

 

Brasília, 20 de outubro 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. 

 

 

 

 

NÁDIA SOMEKH 

Presidente do CAU/BR 
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110ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 CD-CAU/BR 

 

Data: 20/10/2021 

 

Matéria em votação: Aprovação da súmula da 108ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/BR. 

 

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

(04) 

 

Ocorrências:   

  

Assessoria Técnica: Daniela Demartini        Condução dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh 
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