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SÚMULA DA 14ª REUNIÃO COORDENADORES DE COMISSÕES DO CAU/BR 

 

DATA 26 de janeiro de 2021 HORÁRIO 14h às 20h 

LOCAL (HÍBRIDA) 
Plataforma Microsoft Teams (Videoconferência) 

Sede do CAU/BR (Presencial) 

 

PARTICIPANTES 

Nadia Somekh Presidente do CAU/BR 

Valter Luis Caldana Junior Membro 

Fabrício Lopes Santos Membro 

Patricia Silva Luz de Macedo Membro 

Jeferson Dantas Navolar Membro 

Daniela Pareja Garcia Sarmento Membro 

Ana Cristina Lima Barreiros da Silva Membro 

Josélia da Silva Alves Membro 

Matozalém Sousa Santana Membro 

CONVIDADOS 

Welton Barreiros Alvino (Presidente CAU/AP) 

Rafael Amaral Tenório de Albuquerque (Presidente CAU/PE) 

Tiago Holzmann da Silva (Presidente CAU/RS) 

ASSESSORIA 

Daniela Demartini 

Eduardo Pereira 

Cristiane Siggnea Benedetto 

 

Comunicações 

Comunicado Não houve.  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Plano para os primeiros 100 dias de Gestão 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh  

Encaminhamento  

 A presidente Nadia Somekh iniciou a reunião explicando que a nova 

gestão será de mudanças e celeridade. Explicou que o objetivo do plano 

de 100 dias é direcionar o trabalho coletivo que possa trazer marcas de 

gestão. Apresentou o consultor que conduziu a dinâmica da reunião. 

  O consultor Luiz Antonio Poletto explicou que serão feitas exposições 

sobre os “problemas” pré-definidos, depois os participantes serão 

divididos em grupos para discussão e proposição de estratégias de 

trabalho. Ao final, será realizada uma plenária para apresentação das 

discussões dos grupos. 

  Discussão dos problemas: 

1) “O SICCAU não está funcionando de forma segura e eficiente na 

agilização do trabalho do Arquiteto”: troca da empresa que 

administra o SICCAU, auditoria e cobrança judicial dos danos 

causados pela empresa que administra atualmente, necessidade dos 

representantes que gerenciam entenderem a parte técnica para 

embasar decisões políticas, relação de dependência entre o CAU/BR 

e os CAU/UF, criação de comitê técnico administrativo –com 

participação dos CAU/UF para ajudar na decisão política- para 
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administrar o SICCAU, sugestão de criação de linha direta específica 

para emissão de RRT, melhorar relação entre CAU e arquiteto. 

 

2) “A condição dos CAU/UF para implementar o trabalho 

desenvolvido pela Comissão Temporária de Fiscalização (CTF) e 

seus planos de fiscalização”: aumento de recursos financeiros para 

fiscalização (investir em estrutura como contratação de fiscais). 

 

3) “Incapacidade do CAU de dialogar e explicitar nossas 

atribuições com as demais entidades profissionais”: resgate 

conceitual da construção da identidade do CAU e torná-lo claro para 

todos, dificuldade com outros órgãos políticos, importância de 

diálogo políticos profissionais com governos estaduais, priorização 

do conhecimento dos arquitetos sobre suas atribuições, ciência das 

atribuições do CAU como conselho profissional e suas limitações. 

 

4) “Desarticulação política do CAU/BR com os CAU/UF”: 

formalização e institucionalização do Fórum de Presidentes, 

transmissão da sensação de que o CAU/UF é participativo na decisão 

do CAU/BR, ressalva de que é um problema comportamental e não 

exclusivamente político, necessariamente, atualização das 

metodologias de comunicação e relacionamento. 

 

5) “A desigualdade entre os estados que requer a redistribuição de 

recursos”: estabelecimento de patamares para melhor distribuição e 

investimento por parte dos CAU/UF. 

 

6) “Dificuldade de ineficiência do CAU na qualidade da Formação 

e Ensino”: mensagem clara do CAU com relação ao Ensino à 

Distância (EAD), importância do CAU atuar e se manifestar 

independente do Ministério da Educação (MEC), restrição de 

atribuições de acordo com as diferentes formações, impasse de que o 

problema é mais em formação do que em ensino e a questão da 

formação continuada. 

 

7) “Não conhecemos a realidade da maioria dos profissionais de 

arquitetura”: ressalva de que os números e informações estão no 

SICCAU, mas há necessidade de extrair estatísticas para análise 

quantitativa e qualitativa. 

 

 

8) “Desarticulação, falta de priorização e de resultados entre os 

projetos do CAU”: a questão operacional será discutida 

posteriormente pela gestão. 

 

9) “O CAU não se compreende e não é compreendido pelos 

arquitetos e pela sociedade”: prioridade na comunicação que 

precisa permear em todas as ações do CAU, cada grupo apresentará 

estratégias específicas dentro das sugestões de direções de trabalho. 

 

 Os grupos foram divididos em três: 
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Grupo 1: problema 1): Daniela Pareja Garcia Sarmento, Valter Luis 

Caldana Junior, Rafael Amaral Tenório de Albuquerque e Tiago 

Holzmann da Silva (assessoria: Eduardo Pereira). 

Grupo 2: problemas 3), 4) e 8): Josélia da Silva Alves, Welton 

Barreiros Alvino e Jeferson Dantas Navolar (assessoria: Cristiane 

Siggnea Benedetto). 

Grupo 3: problemas 2) e 5): Patricia Silva Luz de Macedo, Matozalém 

Sousa Santana, Fabrício Lopes Santos e Ana Cristina Lima Barreiros 

da Silva (assessoria: Lais Ramalho Maia). 

 

 Os grupos apresentaram suas proposições. 

 A presidente Nadia Somekh relatou que serão realizadas oficinas de 

trabalho nos primeiros dias do mês de fevereiro para aprofundamento das 

propostas dos grupos em paralelo com as comissões pertinentes. Ao final, 

o resultado será apresentado em uma Reunião Plenária. 

 

 

Brasília, 26 de janeiro 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 
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15ª REUNIÃO COORDENADORES DE COMISSÕES DO CAU/BR  

Videoconferência 

 

 

Folha de Votação 

UF 
 

Função 
Conselheiro 

Votação 

Sim Não Abst Ausên 

AC Coordenadora da CPUA Josélia da Silva Alves X    

AM 
Coordenador-adjunto da 

CED 
Fabricio Lopes Santos 

X    

PR 
Coordenador da COA e 

CRI 
Jeferson Dantas Navolar  

X    

RN Coordenadora da CEP Patrícia Silva Luz de Macedo  X    

RO 
Coordenadora da CPP Ana Cristina Lima Barreiros da 

Silva 

X    

SC Coordenadora da CPFi Daniela Pareja Garcia Sarmento X    

SP Presidente Nadia Somekh - - - - 

TO Coordenador da CEN Matozalém Sousa Santana X    

IES Coordenador da CEF Valter Luis Caldana Junior X    

       

Histórico da votação: 

 

15ª REUNIÃO COORDENADORES DE COMISSÕES DO CAU/BR 

 

Data: 16/4/2021 

 

Matéria em votação: Aprovação da súmula da 15ª Reunião de Coordenadores de Comissões do CAU/BR. 

 

Resultado da votação: Sim (08) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total de votos (08)  

 

Ocorrências:  

 

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