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SÚMULA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD-CAU/BR 

 

DATA 1 de julho 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 

CONVIDADOS Ana Cristina Lima Barreiros da Silva Arquiteta e Urbanista 

ASSESSORIA 

Daniela Demartini 

Lais Ramalho Maia 

Alcenira Vanderlinde 

Cristiane Siggea Benedetto 

Luciana Rubino 

Julio Moreno 

Antonio Couto Nunes 

Ana Laterza 

Carlos Medeiros 

Luiz Antonio Poletto 

 

               Leitura e aprovação da Súmula da 107ª Reunião Ordinária 

Encaminhamento 
A presidente Nadia Somekh solicitou ajustes no texto e a súmula foi 

aprovada e encaminhada para publicação. 

 

Comunicações 

Comunicado 

1. O conselheiro Fabrício Santos e a conselheira Patricia Luz pediram 

para que seja considerada a possibilidade da realização de reuniões 

presenciais de comissões, pois demandam menos estrutura e 

quantidade de pessoas.  

2. A Presidente Nadia Somekh respondeu que até agosto estarão 

suspensas reuniões presenciais, mas analisarão o cenário. 

3. O conselheiro Jeferson Navolar acrescentou que a COA-CAU/BR 

deliberou sobre a normatização de funcionamento de reuniões 

virtuais em 2020 e que perceberam que não há manual de ocupação 

de espaço público, por exemplo no caso da sede do CAU/BR, e 

sugeriu que haja concurso público para elaboração de um manual. 

4. A Presidente Nadia Somekh respondeu que vão analisar a questão e 

solicitou que o Gabinete se encarregue dessa sugestão do manual de 

ocupação, com participação de um funcionário arquiteto, com 

diferenciação entre áreas contaminadas, áreas de transição e áreas 

limpas. 

5. O conselheiro Fabricio Santos também informou sobre a realização 

do I Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico da OAB, a ser 

realizado no dia 2 de julho, e sugeriu que o CAU/BR ajude na 

divulgação; 

6. A Presidente Nadia Somekh pediu a participação da conselheira 

Patricia Luz na divulgação. 

 

https://www.caubr.gov.br/
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ORDEM DO DIA 

 

1 Estratégia de mobilização para valorização da arquitetura 

Fonte  Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  

1. Apontamentos da presidente Nadia Somekh: 

 A estratégia é ampla e precisa ser construída dentro do 

Planejamento. 

 Alertou para a importância da representação, confiança e 

coesão entre conselheiros e presidentes, principalmente 

frente ao Congresso Nacional. 

 O programa Mais Arquitetos é uma ação que trará 

resultados com o tempo, é uma construção da ampliação da 

demanda pelo trabalho dos arquitetos. 

2. Conselheiro Fabricio Santos: 

 Relatou a insatisfação dos arquitetos com a fiscalização e 

salário mínimo profissional. 

 Alertou para os problemas internos como o módulo ético 

no SICCAU. 

3. Conselheiro Valter Caldana: 

 Ressaltou que os profissionais enxergam o CAU como uma 

entidade e não como instituição, e que é preciso firmar 

posição como Conselho de classe. 

4. Conselheira Daniela Sarmento: 

 Citou o exemplo das câmaras temáticas, pois funcionariam 

como um canal para participação em níveis diferentes e 

colaboração dos arquitetos.  

 Ressaltou que o SICCAU é um plano de urgência do 

Conselho.  

5. Conselheira Patricia Luz: 

 Ressaltou a importância de fazer com que os CAU/UF se 

envolvam nas discussões frente ao governo. 

 Informou do esforço da equipe da CEP-CAU/BR para 

redigir a Nota sobre a MP 1040. 

 Relatou que a CEP-CAU/BR começou a trabalhar sobre a 

tabela de honorários, liderado pelo conselheiro federal 

Rubens de Camillo, e que a Resolução CAU/BR nº 51 está 

pautada na reunião ordinária do mês de julho. Enfatizou 

que precisam criar uma agenda com o governo, e que havia 

solicitado para a Luciana Rubino formar essa pauta com a 

Presidência, de preferência junto ao CONFEA. 

 Ressaltou que as relações institucionais precisam ser 

formalizadas, e a CEP-CAU/BR vai propor um formato de 

comissão de relações institucionais e encaminhar para a 

COA-CAU/BR. 

6. Presidente Nadia Somekh: 

 Informou que será feita uma força tarefa, incluindo a 

AsBEA, para tratar da tabela de honorários, salário mínimo 

profissional e custos tecnológicos dos escritórios. 

 Sugeriu que se façam lives direcionadas aos arquitetos para 

comunicar as matérias do Conselho, como por exemplo a 

necessidade do salário mínimo profissional. 

 É preciso trabalhar para que a arquitetura seja valorizada 

na gestão pública. 

https://www.caubr.gov.br/
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 Solicitou ao Julio Moreno fazer a pesquisa sugerida pelo 

Jeferson: “debate sobre o real papel do arquiteto na 

sociedade”.  

7. Conselheiro Valter Caldana: 

 Sugeriu que a CRI-CAU/BR faça o papel até que se faça a 

comissão de assuntos “institucionais”.  

 Sobre Educação a Distância (EAD), informou que farão 

reajuste de rota na atuação do CAU nesse assunto e isso já 

propiciou uma reconstrução efetiva do diálogo do 

CAU/BR com os CAU/UF nesse tema, especificamente 

CEF-BR com as CEF-UF sobre o assunto.  

8.  Nadia Somekh solicitou: 

 Que a CRI-CAU/BR faça uma proposta de como tratar as 

questões institucionais enquanto não há comissão 

específica.  

 Que as comissões criem grupos de discussão considerando 

o formato do trabalho realizado com a Resolução CGSIM 

nº 64.  

 Análise da Assessoria Jurídica sobre a implicação do 

salário mínimo profissional na Lei do CAU. 

 Uma nota para alinhar a política interna referente ao EAD 

com os CAU/UF. 

9. Conselheiro Fabricio Santos: 

 Sugeriu que aprimorem a estratégia de comunicação nas 

mídias sociais do CAU/BR, apresentando aos arquitetos 

como o Conselho está valorizando a profissão.  

10. Conselheiro Jeferson Navolar: 

 Relatou que a COA-CAU/BR está discutindo e analisando 

sobre a possibilidade de criação de mais um colegiado para 

tratar sobre harmonização, mas que isso envolve alteração 

no regimento interno.  

11. Conselheira Daniela Sarmento: 

 Citou, sobre as relações institucionais e parlamentares, um 

material elaborado e encaminhado pelo CAU/SC para 

todas as prefeituras sobre a importância do salário mínimo 

profissional. Sugeriu que façam ações coordenadas com o 

Fórum de Presidentes dos CAU/UF e articuladas com a 

Confederação Nacional de Municípios (CNM) para abrir 

diálogo com as prefeituras. 

12. Presidente Nadia Somekh: 

 Encaminhou à CRI, CEP e CPP-CAU/BR para estudarem 

proposta de estrutura da comissão de relações 

institucionais e parlamentares. 

 

2 
Apoio Institucional ao XXXVIII ENSEA e XXI CONABEA solicitado 

pela Presidente da ABEA, Ana Maria Reis de Goes Monteiro 

Fonte Presidência 

Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  O apoio institucional foi aprovado. 

 

3 Resolução CAU/BR nº 51/2013 

Fonte CEP-CAU/BR e Assessoria Institucional e Parlamentar  

Relator  Patricia Luz e Luciana Rubino 

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

1. A assessora-chefe da Assessoria de Relações Institucionais e 

Parlamentares do CAU/BR, Luciana Rubino, relatou que precisam 

definir a estratégia e sugeriu que retirem a palavra “privativo” para 

manter o projeto em revisão e depois alteram novamente.  

2. A presidente Nadia Somekh relatou sobre a tratativa com o 

deputado federal Ricardo Izar sobre esse ajuste para retirada do 

PDC 901/2018, que pretende sustar os efeitos da Resolução 

CAU/BR nº 51/2013. 

3. Os conselheiros Valter Caldana e Fabricio Santos não concordaram 

com a retirada da palavra “privativo”. 

4. A conselheira Ana Cristina informou que fizeram a leitura do 

documento no Fórum de Presidentes e tem casos de correções 

simples.  

5. A conselheira Patricia Luz informou que o assunto está pautado na 

reunião ordinária do mês de julho da CEP-CAU/BR e que podem 

resgatar o trabalho feito pelo Fórum.   

6. Os conselheiros Patricia Luz e Jeferson Navolar, conversarão com 

a Luciana Rubino sobre uma estratégia. 

7. O conselheiro Valter Caldana propôs que o assunto seja melhor 

esclarecido pela Presidência junto aos conselheiros federais. 

 

EXTRA PAUTA:  

 

4 Manifesto sobre PLV 15/21 da MPV 1.040/21 

Fonte Assessoria de Comunicação Social 

Relator  Julio Moreno 

Encaminhamento  

1. O Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação Social, Julio 

Moreno, apresentou o manifesto unificado dos Conselhos sobre o 

PLV 15/21 da MPV 1.040/21. 

2. Os membros enviarão ajustes no texto para o Julio Moreno. 

3. A conselheira Ana Cristina informou que ela e o conselheiro federal 

Nilton Lima fizeram uma nota e o material também pode ajudar. 

4. A presidente Nadia Somekh ressaltou a importância da coesão entre 

o CAU/BR e aliados.  

5. O conselheiro Jeferson Navolar e a presidente Nadia Somekh 

informaram que a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas 

(FNA) e a Federação Nacional dos Engenheiros (FNE) estavam na 

reunião sobre o assunto e sugeriu que o Julio Moreno entre em 

contato com ambos para alinhamento. 

 

 

Brasília, 28 de julho 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 

https://www.caubr.gov.br/
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108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CD-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: 

 

108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

Data: 28/7/2021 

 

Matéria em votação: Aprovação da súmula da 18ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor do CAU/BR. 

 

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

 

Ocorrências:  

 

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