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SÚMULA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/BR 
 

DATA 17 de novembro 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 

ASSESSORIA 

Daniela Demartini 
Alcenira Vanderlinde 
 Alciran Coelho de Sousa Junior 
Ana Laterza 
Antonio Couto Nunes 
 Carlos Alberto de Medeiros 
Christiana Pecegueiro Maranhão 
Cristiane Siggea Benedetto 
Helder Baptista da Silva 
Julio Moreno 
Laís Ramalho Maia 
Leonardo Castello 
Luiz Antonio Poletto 
Marcio de Andrade Belissomi 
Rafael Felizola 
Virginia Manfrinato 

 
               Leitura e aprovação das Súmulas da 110ª Reunião Ordinária e 22ª Reunião 

Extraordinária 
Encaminhamento As súmulas serão aprovadas na reunião subsequente. 

 
Comunicações 

Responsável Fabrício Santos 

Comunicado 
O coordenador da CED-CAU/BR relatou que o 20º Seminário Regional 
realizado pela comissão foi muito positivo, com contribuições dos CAU/UF 
e apresentação do Plano de Trabalho da CED-CAU/BR.  

Responsável Jeferson Navolar 

Comunicado 
O coordenador da COA-CAU/BR relatou que a comissão tem um subgrupo 
de debate sobre a Ouvidoria, com a perspectiva de construção de uma rede 
nacional coordenada pelo CAU/BR para uma Ouvidoria mais renovada. 

Responsável Patricia Luz 

Comunicado 

A coordenadora da CEP-CAU/BR relatou que o 1º Encontro Temático da 
CEP-CAU/BR com os CAU/UF, com o tema “Fiscalização é conciliação” 
foi muito positivo e que cada CAU/UF apresentou uma prática diferente, 
mas que dão resultados. A comissão tem programado dois eventos e um 
seminário para 2022. 

Responsável Nadia Somekh 

https://www.caubr.gov.br/
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Comunicado 
A presidente relatou que na última reunião do CG-CSC foi informado que 
o grupo de trabalho sobre a Resolução CAU/BR nº 198 está avançando 
demais, junto com as transformações que o CSC está fazendo. 

Responsável Alcenira Vanderlinde 

Comunicado 

A gerente executiva Alcenira Vanderlinde relatou que acompanhou a 
reunião do Fórum de Presidentes a pedido da Presidente do CAU/BR. 
Relatou que abordaram sobre:  

a) Microempreendedor Individual (MEI): discussão em aberto, pois 
tende a incluir outras profissões além da arquitetura e urbanismo. 

b) Fundo de ATHIS: fizeram uma crítica à destinação do recurso de 
ATHIS que não poderia ser para todos os CAU/UF, pois alguns não 
têm condição de executar esse investimento. 

c) Projeto de resolução que altera a resolução sobre diárias: farão 
contribuições e enviarão ao CAU/BR. Atualmente o tema está em 
análise e discussão na CPFi-CAU/BR. 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 Pauta da 118ª Reunião Plenária Ordinária 
Fonte Presidência 
Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

1. Os conselheiros Caldana e a presidente Nadia Somekh 
sugeriram a retirada do item “Regime de Urgência: Projeto de 
Deliberação Plenária que aprova projeto de resolução que 
altera a Resolução CAU/BR nº 158, de 15 de dezembro de 
2017, fixa os valores de taxa de expedição de carteiras de 
identificação profissional do arquiteto e urbanista e dá outras 
providências; (Origem: Comissão de Planejamento e 
Finanças)”. Todos os membros concordaram com a retirada do 
item para que seja melhor apresentado ao Conselho Diretor.  
Encaminhamento: encaminhar para a CPFi-CAU/BR discutir 
a possibilidade do subsídio das carteiras profissionais pelo 
CAU/BR e apresentar ao Conselho Diretor. A conselheira 
Patrícia Luz sugeriu que os CAU/UF sejam consultados sobre 
esse subsídio pelo CAU/BR. A presidente Nadia Somekh citou 
que a CEP-CAU/BR e COA-CAU/BR também façam revisão 
na resolução de carteiras. 

Deliberação nº 017/2021-CD-CAU/BR. 
 

2. A pauta do Plenário foi aprovada pelos membros. 
 

2 Planejamento Estratégico da Gestão 
Fonte Gerência de Planejamento 
Relator  Luiz Antonio Poletto 

Encaminhamento  

1. O Gerente de Planejamento e Gestão da Estratégia, Luiz Antonio 
Poletto, relatou que tem várias iniciativas, mas que precisam definir 
os projetos estruturantes e prioritários.  

2. A presidente Nadia Somekh solicitou que a lista das ações seja 
encaminhada aos membros para conhecimento antes da reunião de 
definição. 
Encaminhamento: o item será apreciado na 23ª Reunião 
Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de novembro de 2021, das 
15h às 17h. 

https://www.caubr.gov.br/
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3 Construção da sede do CAU/BR e IAB/DF 
Fonte Presidência 
Relator  Alcenira Vanderlinde 

Encaminhamento  

1. A gerente executiva Alcenira Vanderlinde relatou que consultaram 
a Assessoria Jurídica e o setor de Compras e constataram que 
podem receber os projetos de arquitetura e fechar o contrato com o 
escritório de arquitetura, pois não tem mais possibilidade de 
prorrogação. A partir do ano que vem farão avaliação com o IAB-
DF e decidir se a sede será construída ou não, avaliando todos os 
riscos.  

 
4 Solenidade do dia do Arquiteto 2021 (15 de dezembro) 
Fonte Presidência 
Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

1. O Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação Social, Julio 
Moreno, apresentou as opções de vídeo para serem veiculados em 
comemoração ao dia do arquiteto. Um sobre ATHIS, onde foi 
criado um portal reunindo todo o conteúdo sobre o tema e com um 
espaço para os CAU/UF inserirem seus próprios materiais, 
inclusive acadêmicos, e esse portal serviria para consulta à 
população em geral. O outro vídeo é sobre a campanha do dia do 
arquiteto, falando da profissão como um todo. Os membros deram 
sugestões aos vídeos.  

2. A presidente Nadia Somekh relatou que gostaria de mudar a 
linguagem dos vídeos para atingir os jovens arquitetos. 

3. A conselheira Daniela Sarmento relatou que o grupo responsável 
se reuniu e definiu que a solenidade começaria às 17h com a 
presença dos conselheiros federais, presidentes dos CAU/UF, 
funcionários do CAU/BR e homenageados, além da perspectiva de 
parlamentares que têm emendas conectadas às ações do CAU. 
Apresentou a programação que contempla as entregas: impacto dos 
editais, lançamento da campanha Mais Arquitetos, semana da 
habitação, resultado das ações institucionais e parlamentares e as 
entregas da gestão. Sugeriu que esse conteúdo também seja 
divulgado nas mídias sociais. 

4. A presidente Nadia Somekh recomendou que as entregas sejam 
apresentadas na 38ª Reunião Plenária Ampliada. 

5. O conselheiro Valter Caldana sugeriu que o convite seja estendido 
aos institucionais com a ideia de produção de uma pasta com o 
resumo das ações de 2020/2021 e indicação das ações de 
2022/2023. 

 
5 Assessoria Jurídica 
Fonte Presidência 
Relator  Alcenira Vanderlinde 

Encaminhamento  

1. A gerente executiva, Alcenira Vanderlinde, informou que 
contatou alguns escritórios de advocacia e solicitou que enviem 
propostas de orçamento até o dia 19 de novembro. A 
contratação precisa ser aprovada pelo Conselho Diretor com os 
requisitos definidos. 

https://www.caubr.gov.br/
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2. O Assessor-chefe da Assessoria Jurídica, Carlos Medeiros, 
relatou que a contratação vai agregar no acesso ao Supremo 
Tribunal Federal e correlatos. O escopo da possível contratação 
foi construído para dar a declaração de constitucionalidade da 
Lei e dar instrumentos à Assessoria Institucional e Parlamentar 
do CAU/BR para derrubar o PDL e o PL que estão tramitando 
na Câmara dos Deputados. 

3. Os membros fizeram sugestões no texto. 
Deliberação nº 016/2021-CD-CAU/BR 

 
EXTRA PAUTA:  

 
6 Acervo Miguel Pereira 
Fonte Presidência 
Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

1. Relatou que em outra gestão do CAU/BR, foi acolhido o acervo do 
Miguel Pereira e perguntou aos membros a opinião sobre o 
CAU/BR se responsabilizar por acervos, visto que possui um custo. 

2. A conselheira Daniela Sarmento concordou que não é atribuição do 
Conselho, mas que é uma prática de fomento à valorização 
profissional. Questionou se não poderiam pensar em um projeto 
especial para criar uma política de orientação do tratamento da 
memória da arquitetura brasileira, com um escopo de fomento que 
tenha editais anuais. Nesse edital, incluir chamada pública para 
todas as universidades de arquitetura do Brasil, onde o CAU/BR 
subsidiaria. 

3. O conselheiro Valter Caldana concordou com a sugestão e colocou 
a CEF-CAU/BR à disposição para preparar o material, ouvindo as 
Comissões de Ensino e Formação dos CAU/UF, para preparar este 
projeto especial, de forma que seja anual e permanente. A 
Presidente Nadia Somekh solicitou que a analista técnica Ana 
Laterza apoie a comissão neste trabalho. 

4. A analista técnica Ana Laterza informou que a CPUA-CAU/BR 
está estruturando uma câmara temática nacional sobre patrimônio e 
podem constatá-los também. Podem formatar o projeto com 
superávit financeiro. 
Encaminhamento: construção conjunta da CEF-CAU/BR e 
Presidência do CAU/BR de uma política com recursos para 
pesquisa e proteção da memória e de acervos do Brasil. 

 
INFORME:  
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1. Edital de chamamento público de apoio institucional nº 05/2021 
– ATHIS; 

2. Edital de chamamento público de apoio institucional nº 06/2021 
– Patrocínio Cultural. 

Fonte Presidência 
Relator  Nadia Somekh 
Encaminhamento  Item não apreciado, pois não houve tempo hábil. 

 
 

Brasília, 13 de dezembro de 2021 
 

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


 

5 
  

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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17ª REUNIÃO DE COORDENADORES DAS COMISSÕES DO 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: 
 
111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 
Data: 13/12/2021 
 
Matéria em votação: Aprovação da súmula da 111ª 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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