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SÚMULA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD-CAU/BR 

 

DATA 4 de agosto de 2021 HORÁRIO 9h às 12h30 

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 Ricardo Maruo Agência Área 

ASSESSORIA 

Daniela Demartini 

Alcenira Vanderlinde 

Antonio Couto Nunes 

Carlos Alberto de Medeiros 

Cristiane Siggea Benedetto 

Helder Baptista da Silva 

Leonardo Echeverria 

Julio Moreno 

Luciana Rubino 

Luiz Antonio Poletto 

Marcio de Andrade Belissomi 

 

               Leitura e aprovação da Súmula da 108ª Reunião Ordinária 

Encaminhamento 
A súmula será encaminhada aos membros para aprovação na reunião 

subsequente. 

 

Comunicações 

Responsável Nadia Somekh 

Comunicado 

A presidente elogiou o evento da CPFi-CAU/BR, realizado no dia 3 de 

agosto. 

Propôs que na próxima Reunião Plenária Ordinária sejam pautados os 

processos ético-disciplinares em grau de recurso para diminuir as 

pendências. 

Relatou que vai se reunir com o conselheiro Fabricio Santos, o presidente 

do CAU/AM, Jean Faria dos Santos, e com o Secretário de Planejamento 

Urbano, no Amazonas, e solicitou ao Assessor Especial da Presidência, 

Antonio Nunes, que averigue as condições de apoio do CAU/BR seguindo 

na perspectiva do roteiro de apoio junto aos gestores públicos. 

Informou que recebeu convite institucional para visitar a obra do Teatro 

Cultura Artística, em São Paulo, junto com a Presidente do CAU/SP, 

Catherine Otondo. 

Responsável Daniela Sarmento 

Comunicado 

A conselheira relatou do 1º Encontro de Alinhamento das Diretrizes para 

2022, realizado no dia 3 de agosto, para começar a discussão com os 

CAU/UF dos objetivos estratégicos para 2022. Tiveram a participação de 

118 pessoas e houve um debate sobre as ameaças e potencialidades do 

planejamento, para definir os objetivos de investimento.  

https://www.caubr.gov.br/
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Conseguiram fazer o mapeamento inicial identificando as ameaças e 

exponencialidades, este material será enviado aos CAU/UF para que eles 

discutam internamente e devolvam a partir da semana seguinte. Após isso, 

a CPFi-CAU/BR estruturará a proposta dos objetivos estratégicos para 2022 

e encaminha ao Conselho Diretor. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 
Referenciais iniciais para contribuir na elaboração do Plano de Ação e 

Reprogramação do CAU/BR – 2021 

Fonte Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia  

Relator   

Encaminhamento  

Os membros discutiram sobre o formato presencial e/ou virtual das reuniões 

de comissões e colegiados dos meses de outubro a dezembro, após a 

realização da Reunião Plenária do mês de setembro que será híbrida. 

A presidente Nadia Somekh solicitou ao Gabinete as providências 

necessárias para realização de Reunião Plenária Ampliada híbrida, 

considerando as condições sanitárias decorrentes da pandemia por covid-

19.  

Deliberação nº 006/2021-CD-CAU/BR. 

 

2 
Definições sobre a Reunião Plenária Ordinária e Ampliada do mês de 

setembro 

Fonte Gabinete 

Relator  Alcenira Vanderlinde 

Encaminhamento  

A presidente Nadia Somekh informou que a 110ª Reunião Plenária 

Ordinária e a 37ª Reunião Plenária Ampliada, programadas para os dias 23 

e 24 de setembro, serão realizadas no formato híbrido. Autorizou a 

Assessoria que proceda com as medidas necessárias. 

Devido a providências de operacionalização e tempo de deslocamento dos 

conselheiros, definiram que: 

a) A 116ª Reunião Plenária Ordinária, do dia 23 de setembro será das 14h 

às 18h. 

b) A 37ª Reunião Plenária Ampliada, do dia 24 de setembro, será das 09h 

às 13h. 

Deliberação nº 006/2021-CD-CAU/BR. 

 

3 Início do Planejamento Estratégico e análise de conjuntura 

Fonte Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia 

Relator   

Encaminhamento  

A presidente Nadia Somekh solicitou ao Gerente de Planejamento e Gestão 

da Estratégia do CAU/BR, Luiz Antonio Poletto, que se reúna com as 

comissões para coletar o trabalho que está em andamento e conecte com os 

planos de ações que foi construído coletivamente no início do ano. A partir 

daí, haveria a reconstrução do planejamento da gestão. E o planejamento 

estratégico do CAU/BR fica para 2022. 

O conselheiro Jeferson Navolar endossou a importância de aproveitar o 

trabalho que foi construído coletivamente e a análise de conjuntura para 

elaborar o planejamento estratégico. 

O conselheiro Fabrício Santos relatou que a CED-CAU/BR tem feito um 

trabalho de aproximação junto aos CAU/UF, de contato com os 

coordenadores das comissões de ética nos UF para entender as dificuldades, 

e as ações podem contribuir para isso. 

https://www.caubr.gov.br/
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O conselheiro Valter Caldana sugeriu que cada coordenador de comissão 

faça uma avaliação sintética do andamento dos trabalhos e exponha quais 

são as necessidades logísticas, materiais e funcionais para o andamento dos 

trabalhos. A partir daí o gabinete mapeia tudo e a CPFi-CAU/BR analisa as 

necessidades de insumos concretos para o planejamento. 

 

4 
Criação e composição da Comissão Ordinária de Relações 

institucionais e comunicação (CRIC) 

Fonte COA-CAU/BR 

Relator  Jeferson Navolar 

Encaminhamento  

O conselheiro Jeferson Navolar apresentou a proposta da COA-CAU/BR, 

por meio da Deliberação nº 023/2021-COA-CAU/BR, de que a Presidência 

edite, em caráter de urgência, deliberação ad referendum do Plenário, 

autorizando a atribuição das competências relacionadas enquanto há 

consulta e alteração regimental de acordo com os ritos. 

A presidente Nadia Somekh propôs que reflitam sobre a questão da 

Assessoria de Comunicação dentro da comissão. 

O conselheiro Valter Caldana sugeriu ajuste no texto para que junte o texto 

dos incisos XI e XII e relatou a preocupação de organizar melhor a 

participação dos Presidentes dos CAU/UF, visando o fortalecimento do 

diálogo com todos. 

 

5 Ações parlamentares  

Fonte CEP e Assessoria Institucional e Parlamentar 

Relator  Patrícia Luz e Nadia Somekh 

Encaminhamento  

A conselheira Patricia Luz apresentou o alinhamento da CEP-CAU/BR 

junto ao Conselho Diretor e a Presidência. Informou que o objetivo é retirar 

a palavra “privativo” e deixar a Resolução em vigência, resgatando o 

trabalho desenvolvido pela Comissão Temporária de Harmonização. Após 

apoio do CD, a CEP-CAU/BR dá andamento aos trabalhos, cumprindo os 

ritos da Resolução CAU/BR nº 104/2015. 

Deliberação nº 007/2021-CD-CAU/BR. 

 

6 Apresentação do resultado da campanha Mais Arquitetos  

Fonte Assessoria de Comunicação Integrada 

Relator  Julio Moreno 

Encaminhamento  

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

relembrou o começo da campanha nas redes sociais com o trabalho dos 

influenciadores, debates com conselheiros e profissionais da saúde, em 

paralelo à construção do mapa da ATHIS. Fizeram vídeos que estão nas 

redes sociais e lançaram vídeo-manifesto do compromisso com o assunto. 

O jornalista da Agência Área, Ricardo Maruo, apresentou o resultado da 

campanha e citou os três objetivos: divulgar a lei de ATHIS para o 

público de baixa renda, criar condição para que as prefeituras e gestores 

públicos entendam e implementem, e mostrar que o CAU/BR é 

responsável pela iniciativa. Informou que mais de quatro milhões de 

pessoas foram impactadas com as publicações nas redes sociais. 

A presidente Nadia Somekh solicitou que a apresentação seja enviada 

aos conselheiros federais. 

A conselheira Daniela Sarmento relatou que precisam ter um comando 

específico com os conselheiros federais e com os Presidentes dos 

CAU/UF de serem articuladores dessa ponte com as prefeituras sobre 

ATHIS, com um mapeamento de quais instituições pode dar 

https://www.caubr.gov.br/
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continuidade à essas ligações. Ressaltou que precisam de uma 

metodologia para orientar na construção e manutenção dessas pontes.   

O conselheiro Fabrício Santos sugeriu que a linguagem nas plataformas 

digitais do Conselho seja mais aperfeiçoada para melhorar a comunicação 

com os arquitetos e urbanistas, pois percebeu que as respostas do CAU/BR 

são muito formais e automáticas em suas manifestações e esclarecimentos 

de questionamentos, o que pode gerar dificuldade na compreensão. 

 

 

Brasília, 21 de outubro 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. 

 

 

 

 

 

 

NADIA SOMEKH 

Presidente do CAU/BR 

https://www.caubr.gov.br/
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22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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: 

 

22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

Data: 21/10/2021 

 

Matéria em votação: Aprovação da súmula da 19ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor do CAU/BR. 

 

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

(04) 

 

Ocorrências:  

 

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