
 

 

 

Página 1 de 3 
 

SEPS 705/905, Bloco “A”, Salas 401 a 406, Centro Empresarial Santa Cruz - CEP 70.390-055 - Brasília (DF)  

(61) 3222-5176/3222-5179 | www.caudf.gov.br | atendimento@caudf.gov.br 

 

 SÚMULA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEAU/DF 

DATA  24 de junho de 2020 HORÁRIO 12h00 as 14h00 

LOCAL Videoconferência 

PARTICIPANTES 

Pedro Roberto da Silva Neto 

(Coordenador) 
Representante AEarq/DF 

André Tavares (Coordenador-adjunto) Representante FeNEA 

Daniel Mangabeira da Vinha Presidente CAU/DF 

Pedro de Almeida Grilo 
Representante CEF- 

CAU/DF 

Danilo Matoso Macedo 
Representante Sindicato 

dos Arquitetos DF 

José Henrique Pereira de Freitas Representante IAB/DF 

Lúcia Helena Ferreira Moura Representante ABAP/DF 

Antonio Rodrigues da Silva (Joe)  Representante ABEA/DF 

Yara Regina Oliveira Representante ABAP/DF 

SECRETARIADO Juliana Severo dos Santos 

  

Verificação do quórum 

Encaminhamento 
Houve quórum necessário para realização da reunião. Justificaram 

suas ausências os representantes: Gabriela de Souza Tenorio e 

Rogério Markiewicz.  

  

Leitura e aprovação da pauta 

Encaminhamento A pauta foi lida e aprovada por unanimidade.  

  

Leitura e aprovação da Súmula da 4ª Reunião Ordinária de 2020 

Encaminhamento A súmula será apreciada na 6ª Reunião Ordinária do CEAU/DF. 

 

ORDEM DO DIA 

   
1 Rede ATHIS 

Fonte CAU/DF 

Encaminhamento 

O representante Daniel Mangabeira da Vinha informou sobre a 

Chamada Pública n.º 02/2020 do CAU/DF, que tem como objeto a 

convocação de pessoas jurídicas representativas de arquitetos e 

urbanistas, com sede e atividade no Distrito Federal, tendo como 

filiados pessoas físicas ou jurídicas da arquitetura e urbanismo, que 

apresentem ações de Assistência Técnica em Habitação de 

Interesse Social (ATHIS), a serem selecionados para receber 

patrocínio do CAU/DF. Comunicou que a Comissão Temporária de 

Assistência Técnica e Política Urbana do CAU/DF lançará a 

publicação “Cartilha de Orientações: Escritórios Populares de 
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Arquitetura – Organizar, Empreender e Inovar” no dia 30 de junho 

de 2020, em um evento público que será realizado virtualmente 

através da plataforma Zoom. O representante Danilo Matoso 

Macedo destacou a importância do apoio das entidades do 

CEAU/DF para o lançamento da cartilha e informou que haverá um 

segundo evento virtual sobre escritórios populares, de iniciativa do 

CAU/DF no dia 07 de julho de 2020. Ressaltou a relevância de 

ações para fomentar a criação de escritórios populares de 

arquitetura no âmbito do Distrito Federal.  

 

 

2 
Nota de repúdio coletiva acerca da aprovação do novo plano de 

sinalização 
Fonte CEAU/DF 

Encaminhamento 

O representante Daniel Mangabeira da Vinha relatou sobre a nota 

conjunta que o CAU/DF e o IAB/DF lançaram sobre sobre a 

decisão da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) que, por 

meio de projeto de lei, altera o Plano Diretor de Publicidade para 

permitir a instalação de painéis de LED em regiões tombadas do 

Distrito Federal; assim como a repercussão da manifestação das 

entidades na imprensa local. O representante Pedro de Almeida 

Grilo informou que os legisladores não consultaram o Conselho de 

Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan) e 

declarou que as entidades de arquitetura e urbanismo devem se 

posicionar contra esse tipo de intervenção nas cidades. Propôs a 

redação de uma nota de repúdio ao Projeto de Lei, assinada pelas 

entidades do CEAU/DF. O representante Danilo Matoso Macedo 

ressaltou que há uma saturação de notas de repúdio e opinou que as 

notas são bons instrumentos políticos, mas que, no contexto atual, 

não causam muito efeito.  O representante Daniel Mangabeira da 

Vinha sugeriu que seja redigida uma carta com o posicionamento 

contrário do CEAU/DF de um maneira mais abrangente, 

demonstrando que grandes letreiros de publicidade são nocivos  a 

qualquer cidade. Foi acordado entre os participantes que o 

representante Pedro de Almeida Grilo irá minutar a referida carta. 

 

3 Projeto “A Infraestrutura Verde da Paisagem Cerratense - 

Região Oeste e Metrô DF”. 

Fonte ABAP 

Encaminhamento 

A representante Lúcia Helena Ferreira Moura apresentou a 

proposta de projeto para ações do Plano de Arborização do Distrito 

Federal, explicitando as estratégias propostas pela ABAP-DF e 

informando sobre os índices de arborização das regiões 

administrativas do Distrito Federal. Solicitou apoio das entidades 

que integram o CEAU/DF para divulgação e na intermediação com 

o GDF para a implementação do projeto. As demais entidades 

parabenizaram a ABAP-DF pela iniciativa e ofereceram apoio na 

execução de algumas etapas do projeto e na divulgação do projeto 

e suas ações.  
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ORDEM DO DIA 

   

1  Informes CAU/DF  

Fonte  CAU/DF  

Encaminhamento  

O representante Daniel Mangabeira da Vinha fez um relato sobre o 

evento “As Escolas de Arquitetura e Urbanismo e o CAU/DF - 3ª 

edição”, promovido pela Comissão de Ensino e Formação - CEF-

CAU/DF. Discorreu sobre a importância do debate sobre o ensino 

de arquitetura durante o período de pandemia de COVID-19, tema 

da edição deste ano, que ocorreu através de plataforma de 

videoconferência no dia 19 de junho de 2020. 

 

2 Informes IAB/DF 

Fonte  IAB/DF 

Encaminhamento  

O representante José Henrique Pereira de Freitas informou sobre a 

Nota de Repúdio à ação de remoção da ocupação próxima ao 

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) operada em uma ação 

conjunta da Polícia Militar, DETRAN e DF Legal, durante a 

pandemia de COVID-19, expondo a população e dificultando que 

as pessoas despejadas possam realizar o isolamento social de forma 

adequada.  

 

                 Atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.   

 

 

 

 

 

DANIEL MANGABEIRA DA VINHA 

Presidente do CAU/DF 

 

 

 

FLÁVIO SOARES OLIVEIRA 

Gerente Geral do CAU/DF 
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