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SÚMULA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD-CAU/BR 
 

DATA 26 de novembro de 2021 HORÁRIO 15h às 18h 

LOCAL Videoconferência 
 

PARTICIPANTES 

Nadia Somekh Presidente do CAU/BR 
Valter Luis Caldana Junior Membro 
Fabricio Lopes Santos Membro 
Patrícia Silva Luz de Macedo Membro 
Jeferson Dantas Navolar Membro 
Daniela Pareja Garcia Sarmento Membro 

ASSESSORIA 

Daniela Demartini 
Alcenira Vanderlinde 
Ana Laterza 
Antonio Couto Nunes 
Cristiane Siggea Benedetto 
Eduardo de Oliveira Paes 
Guilherme Fernandes Amaral 
Julio Moreno 
Luciana Rubino 
Luiz Antonio Poletto 
Marcio de Andrade Belissomi 
Marcos Cristino de Oliveira 
Ricardo Frateschi 

 
Comunicações 

Responsável Nadia Somekh 

Comunicado 

A presidente relatou sobre a 60ª Reunião do CEAU-CAU/BR onde foi 
criada uma “comissão” com as entidades que compõe o Colegiado com foco 
nos projetos de lei que o Conselho precisa trabalhar.  
Sobre Microempreendedor Individual relatou que foi apresentada a 
proposta encomendada para a FGV sobre o impacto da tributação na 
dinâmica das novas relações de trabalho do arquiteto e do urbanista e a 
mesma será incluída como projeto estruturante na Programação de 2022. 
Informou também que a Patricia Vanzolini foi eleita presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil seção São Paulo (OAB SP) para o triênio 
2022/2024 e que solicitou à Assessoria para enviar cumprimentos e agendar 
uma reunião dela com o CAU/BR com o CAU/SP com uma perspectiva de 
alianças democráticas. 

Responsável Fabrício Santos 

Comunicado 

O conselheiro informou que o CAU/AM realizará o lançamento do curso 
de Capacitação em Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social 
(ATHIS), para profissionais de arquitetura e urbanismo e agentes públicos 
nos dias 9, 10 e 11 de dezembro de 2021. 

Responsável Antonio Couto Nunes 

Comunicado O assessor especial da Presidência relatou sobre o andamento das tratativas 
sobre a sede do CAU/BR e IAB/DF. 

https://www.caubr.gov.br/
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Sobre editais de patrocínio de chamamento público relatou que pedirão 
vídeos de agradecimento dos premiados para exibir na solenidade do dia 15 
de dezembro. 

Responsável Cristiane Siggea Benedetto 

Comunicado A chefe de gabinete relatou que estão em contato com alguns escritórios de 
advocacia e com um profissional que pode ser um parecerista jurídico. 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 Plano de Ação e Orçamento para 2022 
Fonte Gerência de Planejamento Estratégico 
Relator  Luiz Antonio Poletto 

Encaminhamento  

1. A gerente executiva Alcenira Vanderlinde introduziu o assunto 
relembrando o processo de construção e as premissas definidas 
anteriormente como o aumento do percentual de ATHIS, reuniões 
presenciais e/ou híbridas, investimento em capacitação. Informou 
que conseguiram antecipar algumas despesas de 2022, como a 
negociação de pagamento da sede atual do CAU/BR e melhorias 
prevendo a retomada do trabalho híbrido. Explicou que ao final 
chegaram ao equilíbrio de receita e despesa. 

2. O analista técnico Marcos Cristino de Oliveira apresentou a 
proposta da Programação para 2022 e comparando com a 
reprogramação de 2021. Citou a previsão de receita oriundas de 
arrecadação, aplicações financeiras, outras receitas correntes e 
receitas de capital. Informou também as despesas correntes e de 
capital.  

3. A gerente executiva Alcenira Vanderlinde informou que os 
projetos das comissões que ultrapassavam o valor de 
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foram analisados 
para considerar quais poderiam ser desenvolvidos com recurso 
de superávit.  

4. A presidente Nadia Somekh solicitou que seja elaborada para 
apresentação no Plenário uma tabela síntese com: despesas que 
decorrem de receitas específicas, discriminação de projetos 
especiais e informações sobre o que não foi executado 
financeiramente. 
Encaminhamento: aprovar o parecer apresentado com a ressalva 
de perspectiva de esclarecimento, em quadros explicativos, tendo 
a origem das despesas e receitas compatíveis com a probidade 
administrativa. 
 

Deliberação nº 019/2021-CD-CAU/BR 
 

EXTRA PAUTA 
 

2 Denúncia realizada na 118ª Reunião Plenária Ordinária 
Fonte Presidência 
Relator  Nadia Somekh 

Encaminhamento  
1. Os membros discutiram sobre a denúncia lida pelo conselheiro 

federal Matozalém Santana e reiterada pelo presidente do CAU/PI, 
Wellington Camarço, via protocolo SICCAU. 

https://www.caubr.gov.br/
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2. A presidente Nadia Somekh ressaltou que é responsável pela 
apuração da denúncia e que consultou a Assessoria Jurídica do 
CAU/BR. 
Encaminhamentos: o Gabinete irá responder aos dois protocolos 
encaminhados pelo conselheiro federal Matozalém Santana e pelo 
Presidente do CAU/PI, Wellington Camarço. Também solicitarão 
manifestação da CED-CAU/BR. 

 
Deliberação nº 018/2021-CD-CAU/BR. 

 
 

Brasília, 13 de dezembro 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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17ª REUNIÃO DE COORDENADORES DAS COMISSÕES DO 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: 
 
111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 
Data: 13/12/2021 
 
Matéria em votação: Aprovação da súmula da 23ª 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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