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SÚMULA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/BR 

 

DATA 25 de agosto de 2021 HORÁRIO 9h às 13h 

LOCAL Videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

Nadia Somekh Presidente do CAU/BR 

Valter Luis Caldana Junior Falta justificada 

Fabricio Lopes Santos Membro 

Patricia Silva Luz de Macedo Membro 

Jeferson Dantas Navolar Membro 

Daniela Pareja Garcia Sarmento Membro 

ASSESSORIA 

Daniela Demartini 

Alcenira Vanderlinde 

 Ana Laterza 

Antonio Couto Nunes 

 Helder Baptista da Silva 

Julio Moreno 

Luciana Rubino 

Luiz Antonio Poletto 

Marcio de Andrade Belissomi 

Virginia Manfrinato 

 

               Leitura e aprovação da Súmula da 108ª Reunião Ordinária e 19ª Reunião 

Extraordinária 

Encaminhamento As súmulas serão enviadas posteriormente aos membros para aprovação. 

 

Comunicações 

Responsável Nadia Somekh 

Comunicado 

A presidente informou que teve uma reunião sobre o Seminário Legislativo. 

No primeiro dia de evento farão uma análise de conjuntura, ouvindo os 

arquitetos sobre as questões que precisam melhorar, como salário mínimo 

profissional, micro empreendedorismo. No segundo dia de evento farão 

oficinas.  

Informou que reuniu com a Assessora Institucional e Parlamentar, Luciana 

Rubino, com o deputado federal Alessandro Molon e a deputada federal 

Jandira Feghali para discutirem alguns assuntos, dentre eles o Ofício 

enviado ao Ministro da Economia para reforçar a discussão sobre função 

social de dois mil imóveis e MEI.  

Relatou também que participarão de uma audiência pública sobre fundo 

para proteção de patrimônio histórico.  

Informou por fim que a Assessora Institucional e Parlamentar, Luciana 

Rubino está tratando junto à deputada federal Jandira Feghali a exposição 

do material utilizado no estando do Congresso UIA 2021 RIO. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Pauta da 115ª Reunião Plenária Ordinária 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

https://www.caubr.gov.br/
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Encaminhamento  A pauta foi aprovada pelos membros. 

 

2 
Realização de concurso público para o provimento de vagas de 

emprego no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil  

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh  

Encaminhamento  

A Gerente-executiva Alcenira Vanderlinde esclareceu aos membros que o 

Conselho é regido pelo princípio constitucional do concurso público e o 

Concurso realizado teve sua validade expirada em 8 de maio de 2018. Há 

necessidade de reposição de estrutura organizacional devido ao aumento de 

serviços prestados, comissões e grupos de trabalho, saída de empregados, 

dentre outros. Desde então, houveram contratações temporárias através de 

processos seletivos simplificados, mas são situações excepcionais e com 

prazo determinado, além do CAU/BR ter recebido questionamento dos 

Órgãos de controle. Explicou que o processo de realização do novo 

concurso público demanda uma comissão, estudo preliminar, 

encaminhamento do material à COA-CAU/BR. Por isso, precisam da 

autorização formal do Conselho Diretor para as tratativas da realização do 

concurso público. 

O conselheiro Fabrício Santos perguntou sobre o prazo para realização do 

concurso público e foi esclarecido que a comissão responsável, ainda a ser 

criada e instituída, fará o cronograma. 

O conselheiro Jeferson Navolar sugeriu que seja considerado o trabalho 

realizado pela Comissão Temporária para Estudo do Novo Organograma 

do CAU/BR (CTO) em 2019. 

Deliberação nº 008/2021-CD-CAU/BR.  
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Apresentação do resultado parcial do estudo e proposta do Grupo de 

Trabalho constituído pela Portaria Presidencial nº 357/2021, nos 

termos da Deliberação CD-CAU/BR nº 04/2021.  

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh  

Encaminhamento  

A Gerente-executiva Alcenira Vanderlinde informou que foi alinhado junto 

à Presidente Nádia Somekh que o item será apreciado em reunião posterior 

do Conselho Diretor. 

 

INFORMES:  

 

4 Seminário da Habitação 2021 – Encontro Habitação e ATHIS CAU 

Fonte CPP e CPUA 

Relator  Antonio Nunes 

Encaminhamento  

O Assessor Especial da Presidência, Antonio Nunes, fez uma apresentação 

do evento realizado nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2021. O primeiro dia 

de abertura foi focado no institucional contextualizando como o tema 

precisa ser trabalhado, no segundo dia foi abordado as políticas de habitação 

de forma mais ampla e sua integração com os planos diretores, no terceiro 

dia o foco foram as ações de ATHIS do CAU. No quarto dia teve oficina 

com participação de 17 CAU/UF. Explicou que um dos objetivos era de 

pensar a política de HABITAÇÃO do CAU em rede. Coletaram 

informações dos CAU/UF sobre parcerias com prefeituras, municípios e 

https://www.caubr.gov.br/
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governos do estado para ter um diagnóstico e o CAU/BR ir compilando os 

documentos e disponibilizando para os estados para otimizar o trabalho de 

todos. A partir desse diagnóstico, o CAU/BR também consegue tomar 

decisões nas ações sobre o programa Mais Arquitetos, que iniciou pela 

perspectiva da ATHIS como política pública. Em relação a ATHIS, a CPFi-

CAU/BR e a CPP-CAU/BR estão trabalhando na proposta de um novo 

fundo e foi consultado aos CAU/UF o que esperam disso. Finalizou 

informando o encaminhamento do evento é de o CAU/BR desenvolver 

essas ações. 

A conselheira Daniela Sarmento relatou que há dados coletados que podem 

ser interessantes para os parceiros e stakeholders, como a prefeitura e os 

arquitetos, e sugeriu que isso seja filtrado e distribuído. 

 

4 
Resolução CAU/BR nº 51/2013, “Feirão de imóveis” da União no Rio 

de Janeiro e programa Mais Arquitetos 

Fonte Assessoria de Comunicação Social 

Relator  Julio Moreno 

Encaminhamento  

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

informou que o Portal da Transparência publicou a consulta pública sobre 

a Resolução CAU/BR nº 51/2013 e a Assessoria de Comunicação Social 

comunicou e divulgou no clipping de notícias. Estão na fase de aguardar as 

contribuições da consulta pública.  

Quando ao Feirão de imóveis, o CAU/BR foi a primeira entidade a se 

manifestar e estão aguardando a realização do mesmo. É necessária abertura 

do governo para ter esse diálogo e estão aguardando os desdobramentos. 

Com relação ao Copanema, há possibilidade de oferta parcial.  

Sobre o programa Mais Arquitetos, estão discutindo com o grupo de ATHIS  

e outros conselheiros o que seria a campanha da “arquitetura popular”, e 

está articulando com o Assessor-Especial da Presidência sobre esse projeto. 

 

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 

https://www.caubr.gov.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 109ª 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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