
 

1 
  

SÚMULA DA 17 ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD-CAU/BR 

 

DATA 20 de maio de 2021 HORÁRIO 9h às 11h 

LOCAL Videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

Nadia Somekh Presidente do CAU/BR 

Valter Luis Caldana Junior Membro 

Fabricio Lopes Santos Membro 

Ana Cristina Lima Barreiros Membro 

Jeferson Dantas Navolar Membro 

Daniela Pareja Garcia Sarmento Membro 

ASSESSORIA 

Lais Ramalho Maia 

Antonio Couto Nunes 

Alcenira Vanderlinde 

Cristiane Benedetto 

Ana Laterza 

Virginia Manfrinato 

Luciana Rubino 

Julio Moreno 

Marcio Bellisomi 

 

               Leitura e aprovação da Súmula da 105ª Reunião Ordinária 

Encaminhamento Será aprovada na reunião subsequente. 

 

Comunicações 

Responsável Nadia Somekh 

Comunicado 

Relatou que ainda não recebeu a proposta do formato de reunião plenária 

ampliada do Fórum de Presidentes, para ajustes e maior participação dos 

presidentes na reunião, conforme pleiteado em outros momentos.  

Informou que fez uma apresentação no Public Health Group (UIA-PHG 2021), 

em um debate preparatório do Congresso UIARIO2021. A apresentação teve 

três pontos: população brasileira que vive mal, histórica luta pela moradia 

adequada da população brasileira e o trabalho com ATHIS.  

Responsável Jeferson Navolar 

Comunicado 

O conselheiro relatou que o CAU/PR está participando de uma tese de 

transformar os escritórios técnicos em agências de desenvolvimento dos 

espaços culturais. 

Pela COA-CAU/BR, informou que a proposta de regulamentação do Fórum de 

Presidentes foi encaminhada para consulta e contribuições, e está pronta para 

ser encaminhada ao Plenário. A presidente Nadia Somekh solicitou as 

contribuições dos Presidentes. 

O conselheiro também convidou os membros para participarem da VI Encontro 

Nacional da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF, nos dias 6 e 7 de junho, 

para discussão de regulamentações e coleta das emergências dos CAU/UF. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 SICCAU 

Fonte Presidência 



 

2 
  

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

O gerente do CSC, Marcio Bellisomi, relatou sobre o andamento dos 

trabalhos com o SICCAU, citou os cuidados com horário de manutenção 

para menor impacto aos usuários, por exemplo, e ajustes necessários que 

não foram feitos em versões lançadas anteriormente.  

A presidente Nadia Somekh informou que o gerente apresentará um estudo 

preliminar no dia 9 de junho, na reunião do CG-CSC.  

O conselheiro Fabricio Santos informou que a CED-CAU/BR está 

prevendo a aprovação da revisão da Resolução CAU/BR nº 1432017 e que 

precisam que o módulo ético funcione bem dentro do SICCAU para a 

implantação efetiva desta resolução. Explicou que a comissão pensou em 

uma alternativa na qual as assessorias técnica e jurídica elaborem uma 

planilha para que consigam efetivar e padronizar os efeitos da resolução 

caso o sistema não comporte. Relatou a preocupação também com a 

Resolução de Fiscalização e seus efeitos no sistema e pediu atenção à estas 

demandas. 

A conselheira Ana Cristina relatou que a CEP-CAU/BR também propôs 

alternativa manual de preenchimento do RRT. Relatou que se tiver alguma 

reunião do coordenador da CED-CAU/BR com o gerente do CSC gostaria 

de participar para pensarem sobre essa demanda. 

 

2 Apresentação do novo gerente do CSC 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  
O gerente do CSC, Marcio Bellisomi, se apresentou e relatou brevemente 

seu currículo. 

 

3 Planejamento da Gestão 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

A presidente Nadia Somekh relatou que o plano dos 100 dias teve uma boa 

repercussão, passando a impressão de que o Conselho está mudando os 

procedimentos. 

O gerente de Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR, Antonio 

Poletto, apresentou o andamento do processo de planejamento estratégico. 

Com a releitura do planejamento estratégico 2013-2013, propostas para 

gestão 2021-2023, plano de 100 dias, definição de objetivos estratégicos e 

desafios e marcas 2022-2031.  

O conselheiro Jeferson Navolar relatou que a COA-CAU/BR tem essa pauta 

de repensar o funcionamento do CAU como um todo. Ressaltou a 

necessidade de redefinir o conceito “arquitetura para todos”, que o 

momento é propício para isso, o que também pode ser uma das marcas da 

gestão. 

A presidente Nadia Somekh relatou que poderia ser feito um seminário no 

segundo semestre sobre análise de conjuntura. Para participar do evento, 

sugeriu o nome de Ladislau Dowbor para participar do rol de pessoas com 

contexto mais amplo, com cenários possíveis para o CAU atuar. Ou, se não 

for no formato de seminário, mas que tragam pessoas para contribuir 

pontualmente nas questões. Solicitou que a COA-CAU/BR se reúna com o 

Antonio Poletto para pensarem na questão de análise da conjuntura. 
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4 
Prévias das pautas para 106ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, 

112ª Plenária Ordinária e 36ª Plenária Ampliada  

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

A presidente Nadia Somekh solicitou a inclusão da apresentação do formato 

do Congresso UIARIO2021 na pauta da Reunião Plenária Ampliada. 

O conselheiro Fabrício Santos relatou que a Resolução CAU/BR nº 143 

pode ser pautada na Reunião Plenária de junho. 

A conselheira Ana Cristina solicitou que o informe da Resolução CGSIM 

nº 64 fosse retirado da pauta, porque não tem muitas novidades. 

O conselheiro Valter Caldana relatou a percepção de que as relações 

institucionais internas precisam de reajuste e propôs reflexão interna sobre 

o intuito das reuniões. 

A gerente executiva Alcenira Vanderlinde relatou sobre o andamento da 

proposta de regulamentação das câmaras temáticas, esclarecendo que o 

Conselho Diretor aprovaria à medida que elas fossem criadas. Informou que 

é um projeto do Conselho Diretor, porém cada câmara temática seria 

supervisionada pelo órgão que solicitasse sua criação. Acrescentou que o 

projeto não tem custos.  

O conselheiro Jeferson Navolar citou que essas câmaras foram aderidas e 

implantadas no CAU/PR e a experiência foi exitosa. Sugeriu que sejam 

vinculadas à Comissão de Harmonização. Comunicou também que o 

Conselho Diretor levou à CRI-CAU/BR algumas providências do 

Congresso UIA RIO2021 e que precisam de apoio do Gabinete/Presidência 

para cumprirem prazos. 

Os membros aprovaram a pauta da 112ª Reunião Plenária Ordinária. 

A pauta da 106ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor e da 36ª Reunião 

Plenária Ampliada serão aprovadas na reunião subsequente, no dia 26 de 

maio. 

 

EXTRA PAUTA:  

 

5 
Harmonização - Profissão de Designers de Interiores e Ambientes (Lei 

Federal 13.369/2016) 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

O conselheiro Jeferson Navolar sugeriu que esse acompanhamento 

institucional seja terceirizado, devido às dificuldades da Assessoria 

Institucional e Parlamentar do CAU/BR de acompanhar e atuar na 

quantidade de projetos de lei em andamento. 

A presidente Nadia Somekh solicitou que façam propostas de 

acompanhamento institucional. 

 

 

Brasília, 26 de maio 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. 
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LAÍS RAMALHO MAIA 

Secretária Geral da Mesa substituta do CAU/BR 
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106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CD-CAU/BR  

Videoconferência 

 

 

UF 
 

Função 
Conselheiro 

Votação 

Sim Não Abst Ausên 

SP Presidente Nadia Somekh - - - - 

PR Membro Jeferson Dantas Navolar  X    

RN Membro Patrícia Silva Luz de Macedo  X    

SC Membro Daniela Pareja Garcia Sarmento X    

TO Membro Matozalém Sousa Santana   X  

IES Membro  Valter Luis Caldana Junior X    

       

Histórico da votação: 

 

106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

Data: 26/5/2021 

 

Matéria em votação: Aprovação da súmula da 17ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor. 

 

Resultado da votação: Sim (04) Não (0) Abstenções (01) Ausências (0) Impedimento (0) Total de votos 

(05)  

 

Ocorrências:  

 

Assessoria Técnica: Lais Ramalho Maia        Condução dos trabalhos (Presidente): Nadia Somekh 
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