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DATA  03 de fevereiro de 2021 HORÁRIO 12h00 às 14h00 

LOCAL Reunião realizada por meio virtual 

 

PARTICIPANTES 

João Eduardo Martins Dantas Coordenador 

Janaína Domingos Vieira Coordenadora adjunta 

Gabriela Cascelli Farinasso Membro 

Anie Caroline Afonso Figueira Membro 

ASSESSORIA 

Cristiano Ramalho Gerente de Fiscalização 

Daniela Borges dos Santos Fiscal 

Ricardo Suriani Fiscal 

Lívia Brandão Fiscal 

SECRETARIADO Phellipe Marccelo Macedo Rodrigues Ass. Administrativo 

 

Verificação do quórum 

Encaminhamento 

Verificado quórum completo para realização da reunião. Foi justificada a 

ausência dos conselheiros Júlia Teixeira Fernandes e Dagoberto Justiniano 

Ferreira. 

 

Leitura e aprovação da pauta 

Encaminhamento A pauta foi lida e aprovada sem alterações. 

 

Aprovação da Súmula da 1ª Reunião Ordinária 

Encaminhamento 
Após ajustes, a súmula da 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Exercício 

Profissional foi aprovada por unanimidade. 

 

Informes 

Encaminhamento Não houve.  

 

Posicionamento dos Conselheiros acerca do Plano de Fiscalização do CAU/DF 

Encaminhamento 

Os conselheiros apresentaram seus respectivos posicionamentos, dúvidas e 

ideias acerca da sugestão do Plano de Fiscalização do CAU/DF apresentado 

pelo coordenador da CEP na 1ª Reunião Ordinária. Dentre outras questões 

específicas, foi sugerida, pela conselheira Janaína Vieira, a elaboração de 

um calendário de eventos da CEP-CAU/DF e um documento contendo o 

fluxograma de denúncias e processos de exercício profissional. Os 

Conselheiros presentes concordaram quanto aos os itens do Plano de 

Fiscalização do CAU/DF e foi acordado que durante as próximas reuniões 

pontos específicos do Plano serão discutidos. 

 

Avaliação do material explicativo a ser divulgado a partir da “análise das demandas da 

reclamação”: Vídeo/material explicativo tema “RRT Retificador” e “RRT Baixa”; 

Cartilha/Manual Síndicos 

Encaminhamento 
Por falta de material a ser apresentado, o item foi adiado para a próxima 

reunião. 
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Avaliação da programação de eventos/palestras direcionadas 

Encaminhamento 
Por falta de material a ser apresentado, o item foi adiado para a próxima 

reunião 

 

Posicionamento dos Colaboradores CAU/DF acerca do Plano de Ações apresentado pelo 

Coordenador na 1º Reunião Ordinária CEP 

Encaminhamento O ponto de pauta foi adiado para a próxima reunião.  

 

Apresentação dos quantitativos de processos e ações de fiscalização até a presente data para 

nova distribuição e adequação das demandas 

Encaminhamento 

O gerente de fiscalização, Cristiano Ramalho, apresentou os quantitativos 

de processos de fiscalização do exercício profissional e informou que há 

cerca de 23 processos em fase de Auto de Infração e que, possivelmente, 

serão levados à CEP-CAU/DF para conhecimento e providências. Citou, 

também, os procedimentos que devem ser feitos para que outros processos 

possam ser distribuídos.  

 

Foram abordadas algumas dificuldades que o setor de fiscalização está 

enfrentando para realizar um trabalho mais eficiente, como por exemplo o 

fato de que o CAU/DF tem três fiscais, mas que (i) apenas um deles, 

Ricardo de Assis tem autorização para a condução do veículo do Conselho e 

(ii) os arquitetos analistas Ricardo Assis e Daniela Borges estão 

fiscalizando a obra da nova sede do Conselho, o que demanda muito tempo 

de trabalho, e impede que atuem plenamente como fiscais nas denúncias 

recebidas pelo Conselho.  

 

Aprovação do calendário de reuniões ordinárias ano 2021 

Encaminhamento 

Os conselheiros aprovaram as seguintes das para a realização das próximas 

reuniões da Comissão de Exercício Profissional: 10/02, 10/03, 14/04, 12/05, 

09/06, 14/07, 11/08, 15/09, 13/10, 10/11 e 15/12.  

 

Assuntos gerais 

Encaminhamento Não houve. 

 

Considerando a conjuntura epidemiológica e reuniões deliberativas virtuais decorrentes, 

atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 

 

 

Phellipe Marccelo Macedo Rodrigues  

Assistente administrativo - Secretaria do Colegiado (SECOL) 

 

De acordo com o relato, 

 

João Eduardo Martins Dantas 

 Coordenador da CEP-CAU/DF  
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