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SÚMULA DA 15ª REUNIÃO DE COORDENADORES DAS COMISSÕES DO CAU/BR 

 

DATA 16 de abril de 2021 HORÁRIO 9h às 12h 

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 

Ana Cristina Lima Barreiros da Silva Membro 

Josélia da Silva Alves Membro 

Matozalém Sousa Santana Membro 

ASSESSORIA 

Daniela Demartini 

Luiz Antonio Poletto 

Julio Moreno 

Carlos Alberto de Medeiros 

Luciana Rubino 

 

               Leitura e aprovação da Súmula da 14ª Reunião de Coordenadores 

Encaminhamento Encaminhar para publicação. 

 

Comunicações 

Responsável Nadia Somekh 

Comunicado 

A presidente informou que o trabalho com o material do Congresso UIA 

2021Rio está em andamento e solicitou à assessoria a convocação do 

Comissário Geral do evento, Igor de Vetyemy, para a 36ª Reunião Plenária 

Ampliada a ser realizada em maio de 2021.  

Informou que o Congresso UIA2021Rio será inteiramente virtual e que 

negociarão sobre os conselheiros federais e presidentes dos CAU/UF serem 

inscritos gratuitamente dentro do convênio.  

Informou que será convocada também para a 36ª Reunião Plenária 

Ampliada   a coordenadora do CEAU-CAU/BR, Ana Maria Reis de Goes 

Monteiro, para propor a possibilidade de fortalecimento do CEAU nos 

estados. 

Relatou que participou da gravação do programa da Ana Paula Padrão com 

o Secretário de Habitação do estado de São Paulo e propôs uma parceria 

para trabalhar ATHIS de forma mais ampliada com o CAU/SP.  

Responsável Jeferson Navolar 

Comunicado 

O coordenador da COA-CAU/BR informou sobre a realização da audiência 

pública da Comissão Permanente de Cultura no Congresso Nacional onde 

o fórum de arquitetos está representado. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 
Ações emergenciais para os primeiros 100 dias de gestão e continuidade 

do planejamento 

Fonte Presidência 

https://www.caubr.gov.br/
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Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

O Gerente de Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR, Luiz 

Poletto, apresentou a planilha com o resumo do monitoramento das ações 

dos 100 dias. Cada responsável apresentou os encaminhamentos dos 

respectivos grupos. 

 

Daniela Sarmento (SICCAU): relatou que a prioridade era resolver a 

questão técnica do módulo de RRT no SICCAU e que, após ajustes, o 

próximo passo é melhorar a interface de uso. Informou que passaram os 

dois primeiros dois meses estudando o SICCAU e que hoje mapearam como 

resolver os problemas, citou que há um grupo de trabalho do CSC e que 

existem subgrupos para questões imediatas com participação de 

funcionários dos CAU/UF e coordenação técnica junto com a Mirna 

Cortopassi Lobo. Aprovaram o plano de ação e reprogramação do CSC e 

informou que, baseado nos relatórios da RIA, houve diminuição de 

reclamações sobre RRT e SICCAU. Enfatizou que foi constatado que o 

problema é histórico, sistêmico, e acúmulo de dificuldades. 

 

Daniela Sarmento (Desigualdade entre os UF): relatou que houve reunião 

do Colegiado de Governança do Fundo de Apoio da qual foi solicitado 

estudo de viabilidade sobre a revisão da estrutura do Fundo de Apoio e antes 

da próxima reunião terão o estudo concluído.  

 

Patricia Luz (Fiscalização): explicou que se trata da continuidade do 

trabalho da Comissão Temporária de Fiscalização 2019 e que será 

constituída nova composição para dar seguimento do trabalho junto às 

ações que foram discutidas no grupo de trabalho da oficina dos 100 dias. 

Convidou o conselheiro Matozalém Santana para participar da reunião da 

CEP-CAU/BR onde indicarão nomes para compor a CTF. 

 

Jeferson Navolar (Desarticulação entre os projetos do CAU): informou que 

o anteprojeto de resolução da formalização do fórum de presidentes do 

CAU foi enviado ao Gabinete da Presidência para ser encaminhada para 

consulta pública. Relatou que a questão do CEAU nos estados será 

trabalhada junto com o CEAU-CAU/BR. Sobre a matricialidade, endossou 

que não é uma ação concreta, mas uma diretriz de que problemas comuns 

sejam tratados de forma matricial, como a CPP e CPUA, por exemplo. 

 

Nadia Somekh (Incapacidade de dialogar e explicitar atribuições do CAU 

com as demais entidades profissionais): relatou que a perspectiva é levar o 

assunto à reunião plenária ampliada de maio para tratar sobre a mobilização 

do CEAU nos estados. Relatou também sobre o encaminhamento de 

promover encontros para levantamento de demandas de associações com 

foco na harmonização com as demais profissões. 

 

Nadia Somekh (Desarticulação): relatou que não é uma ação concreta, mas 

que problemas comuns sejam tratados de forma matricial e que os fluxos 

auxiliarão neste ponto. 

 

Valter Caldana (Dificuldade de influência do CAU na qualidade da 

Formação e Ensino): relatou que são duas questões diferentes: as ações dos 

100 dias x emergências judiciais sobre os egressos diplomados por 

educação à distância. Relatou que a CED-CAU/BR deliberou solicitando 
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infraestrutura para uma “força tarefa” que engloba o cadastramento dos 

cursos, estabelecimento de diálogo com esses cursos, entre outros. E que 

este trabalho vai além dos 100 dias. Informou que haverá um “Encontro 

Nacional” no segundo semestre com os coordenadores das CEF estaduais. 

A presidente Nadia Somekh sugeriu que a CEF-CAU/BR faça uma 

avaliação do ensino presencial/remoto realizado na pandemia por covid-19 

e o aproveitamento dos alunos.  

 

O coordenador da CEN, Matozalém Santana, sugeriu que avaliem a 

possibilidade de “restrição de atribuições” no registro profissional para 

regulamentar o exercício profissional nesses casos de egressos por EAD. 

A coordenadora da CPP-CAU/BR, Ana Cristina, ressaltou a importância da 

luta contra a má formação profissional de forma geral, seja presencial ou à 

distância. 

 

2 Organização de Fluxos 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

A coordenadora da CPFi-CAU/BR, Daniela Sarmento, solicitou que seja 

pautada a organização de um fluxo parlamentar. 

A assessora-chefe da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares 

do CAU/BR, Luciana Rubino, sugeriu que agendem uma audiência pública 

na comissão de educação na Câmara dos Deputados para envolver os 

parlamentares e fomentar o debate no Congresso Nacional sobre EAD. 

A presidente Nadia Somekh sugeriu que pautem na próxima Reunião 

Plenária Ampliada: organicidade parlamentar com os estados e as bandeiras 

do CAU. 

 

3 Informe sobre a Lei das Licitações 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

A coordenadora da CEP-CAU/BR, Patricia Luz, relatou que tem um grupo 

específico discutindo este assunto, junto com a Lei nº 8.666. Informou que 

pretendem realizar um Seminário para coletar contribuições de arquitetos e 

urbanistas. Ressaltou que há necessidade de contratação de consultoria para 

avaliar os interesses do CAU e essas leis. 

  

4 Informe sobre a Resolução 64 do Ministério da Economia 

Fonte Presidência  

Relator  Nadia Somekh  

Encaminhamento  

A coordenadora da CPP-CAU/BR, Ana Cristina Barreiros, relatou que 

está sendo realizado um trabalho conjunto da CPP com a CPUA. 

Informou que houve o IV Encontro da CPUA-CAU/BR com todos os 

conselheiros federais e outros participantes, onde puderam coletar 

contribuições. Após isso, houve a formação de um comitê específico 

para tratar do assunto. Relatou que houve contato advindo do CONFEA 

para que seja feito um trabalho conjunto de ambos os Conselhos. Sugeriu 

que o trabalho seja apresentado e aprovado em Plenário do CAU/BR e 

solicitou que a COA-CAU/BR regulamente os grupos de trabalho 

técnicos. Finalizou informando que no dia 20 de abril apresentarão as 

contribuições ao texto da Resolução CGSIM nº 64. 

https://www.caubr.gov.br/
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 A coordenadora da CPUA-CAU/BR, Joselia Alves, ressaltou que é um 

processo que ainda vai continuar e que estão analisando qual o melhor 

momento de levar o documento ao Plenário.  

A presidente Nadia Somekh solicitou que seja feito um informe sobre o 

andamento dos trabalhos na próxima Reunião Plenária. Ressaltou que 

quando o documento tiver finalizado, será pautado no Plenário para 

aprovação. 

A coordenadora da CPFi-CAU/BR, Daniela Sarmento, expôs a ideia de 

‘câmeras temáticas” para trabalhar temas separados. 

O coordenador-adjunto da CED-CAU/BR, Fabricio Santos, ressaltou que 

tem conselheiros federais que podem contribuir mais para aliviar a carga de 

trabalho da Presidência, mas que para isso precisam auxiliar e informar 

estas pessoas e isso entra na questão da harmonia e matricialidade. 

 

5 Informe sobre Educação a Distância (EAD) 

Fonte Presidência  

Relator  Nadia Somekh  

Encaminhamento  

O item foi contemplado no item 1 “Ações emergenciais para os primeiros 

100 dias de gestão e continuidade do planejamento” pelo coordenador da 

CEF-CAU/BR, Valter Caldana. 

 

 

Brasília, 16 de abril 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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105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

Videoconferência 

 

 

Folha de Votação 

UF 
 

Função 
Conselheiro 

Votação 

Sim Não Abst Ausên 

SP Presidente Nadia Somekh - - - - 

AM 
Coordenador-adjunto 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: 

 

105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

Data: 28/4/2021 

 

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

 

Resultado da votação: Sim (05) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total de votos (05)  

 

Ocorrências:  

 

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