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SÚMULA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD-CAU/BR 

 

DATA 12 de março de 2021 HORÁRIO 15h às 18h 

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 Emilio Alonso (empresa Área) 

Ricardo Maruo (empresa Área) 

ASSESSORIA 

Daniela Demartini 

Lais Ramalho Maia 

Cristiane Siggea Benedetto 

 Luiz Antonio Poletto 

Julio Moreno 

Leonardo Echeverria 

 

Comunicações 

Responsável Nadia Somekh 

Comunicado 

A presidente relatou que teve uma reunião com a Defensoria Pública sobre o 

prestígio da profissão. Relatou sobre a realização da 3ª Reunião Extraordinária 

do CEAU-CAU/BR, no dia 11 de março. 

Responsável Daniela Sarmento 

Comunicado 

A coordenadora da CPFi-CAU/BR relatou que terá um evento de lançamento 

do 2º Ciclo de debates “mulheres na Arquitetura” no dia 19 de março. Informou 

que o deputado Gustavo Fruet procurou o CAU e pediu apoio para desenvolver 

um programa de apoio ao patrimônio histórico brasileiro e haverá uma reunião 

na semana subsequente para discutir isso. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Campanha  

Fonte Comunicação 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

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

explicou o briefing da campanha que foi encaminhado para a agência a 

partir do Plano dos 100 dias.  

O jornalista da empresa Área, Emilio Alonso, apresentou a campanha Mais 

Arquitetos/ATHIS e Plano Digital. Explicou a prioridade, público-alvo, o 

insight e estratégias. O jornalista da empresa Área, Ricardo Maruo, explicou 

alguns pontos aos membros. 

A Presidente Nadia Somekh explicou que é um ponto inicial do 

planejamento de comunicação. 

O coordenador da COA-CAU/BR, Jeferson Navolar, sugeriu que tenham 

outras duas apresentações voltadas aos stakeholders (Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção - CBIC e construtoras) e outra para os Prefeitos. 
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O coordenador-adjunto da CED-CAU/BR, Fabricio Santos, sugeriu que o 

trabalho seja feito nos CAU/UF com influenciadores mais próximos da 

sociedade local para conectar com o influenciador nacional. Com relação 

ao formato das lives ponderou que a frequência das pessoas está diminuindo 

quando se trata de assunto mais técnico. Por fim, sugeriu a importância de 

catalogar arquitetos que atuam na área de baixa renda. 

O coordenador da CEF-CAU/BR, Valter Caldana, ressaltou a importância 

de ser uma campanha permanente de comunicação. Relatou que o “Clube 

da Reforma", iniciativa da Associação Brasileira de Cimento, pode ser uma 

boa fonte de dados. 

A coordenadora da CEP-CAU/BR, Patricia Luz, ressaltou a importância do 

monitoramento e resgate inclusive de campanhas já realizadas pelo CAU. 

Relatou que precisa ter indicadores para mapear o que pode ser atingido a 

partir da campanha. 

A coordenadora da CPFi-CAU/BR, Daniela Sarmento, ressaltou a 

estratégia da campanha e que pode ser replicada em outras frentes. Reiterou 

a sugestão do Jeferson Navolar de que a campanha precisa ser incorporada 

com os representantes das prefeituras e acrescentou também a 

Confederação Nacional de Municípios.  

A Presidente Nadia Somekh relatou que pode ser feito dois recortes: quem 

a campanha vai atingir e como estabelecer a organicidade, como utilizar os 

instrumentos contemporâneos de comunicação.  

O assunto será pautado na reunião subsequente após ajustes na campanha.  

 

2 Resolução CGSIM nº64 do Ministério da Economia 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

 A Presidente Nadia Somekh relembrou o histórico do assunto desde que 

ela entrou em vigor e a primeira manifestação do CAU. Relatou sobre 

reuniões que teve com o Ministério da Economia e fez o panorama geral da 

situação atualmente. 

 

3 Matricialidade 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

A Presidente Nadia Somekh relatou sobre a importância de uma 

metodologia de trabalho que envolva todos junto à Presidência, no formato 

de trabalho em rede. Citou como exemplo reuniões dos coordenadores de 

comissões ordinária e especiais. 

O coordenador da CEF-CAU/BR, Valter Caldana, relatou que o colegiado 

é o suporte político da Presidente e que ela tem autonomia para agir sem 

consultar o plenário a todo tempo. 

A Secretária-geral da Mesa, Daniela Demartini, explicou as sugestões de 

alteração das dinâmicas das reuniões Plenárias como a realização no turno 

matutino, votação eletrônica sem chamada nominal e leitura de projeto de 

resolução. 

O coordenador da COA-CAU/BR, Jeferson Navolar, relatou que a COA-

CAU/BR pode trabalhar nessas alterações de dinâmicas a partir do que está 

disposto no regimento do CAU. 

O coordenador da CEF-CAU/BR, Valter Caldana, relatou que existem dois 

tipos de ad referendum: político e administrativo. E que não dá para ter 

discurso de agilidade e manter o ciclo mensal (plenário) e nem reunião 

extraordinária toda semana.  
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A coordenadora da CPFi-CAU/BR, Daniela Sarmento, relatou que a 

matricialidade tem que dar condições de ter uma reunião plenária focada. 

A presidente Nadia Somekh resumiu o que já poderia ser decidido pelo 

colegiado: presidentes se manifestam no início das reuniões plenárias 

ampliadas, os comunicados serão pautados no final da reunião, o plano dos 

100 dias e o planejamento estratégico devem ser o balizador das decisões e 

encontros, votação por meio eletrônico e alteração do horário das reuniões. 

Ressaltou que podem implementar mudanças de forma gradativa. 

Encaminhou para a COA-CAU/BR: verificar o rito de apresentação e leitura 

de relatos e projetos de resolução de forma mais efetiva e ágil; e o 

encaminhamento dos comunicados via e-mail aos conselheiros e 

presidentes. 

Os membros aguardarão o resultado da consulta aos conselheiros federais 

sobre as reuniões serem realizadas no período matutino ou vespertino e, 

após isso, decidirão outros detalhes. 

A coordenadora da CPFi-CAU/BR, Daniela Sarmento, sugeriu a realização 

de reunião dos coordenadores das comissões, antes da próxima reunião do 

Conselho Diretor, para começar a exercitar a matricialidade e escolher os 

temas que são prioritários para construir uma pauta. 

O coordenador da CEF-CAU/BR, Valter Caldana, sugeriu que os assuntos 

ordinários sejam pautados no primeiro dia de reunião e os assuntos políticos 

e discussões amplas sejam no segundo dia.  

A coordenadora da CEP-CAU/BR, Patricia Luz, sugeriu que seja votado 

em cada reunião sobre a leitura de resolução durante a reunião antes do 

debate e votação. 

 

Brasília, 12 de março 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 



 

4 
  

104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CD-CAU/BR  

Videoconferência 

 

 

Folha de Votação 

UF 
 

Função 
Conselheiro 

Votação 

Sim Não Abst Ausên 

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    

SP Presidente Nadia Somekh - - - - 

IES Coordenador da CEF Valter Luis Caldana Junior X    

       

Histórico da votação: 

 

104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

Data: 24/3/2021 

 

Matéria em votação: Aprovação da súmula da 16ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor 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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