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DATA  19 de fevereiro de 2021 HORÁRIO 12h00 às 14h00 

LOCAL Reunião realizada por meio virtual 

 

PARTICIPANTES 

Mônica Andrea Blanco Presidente do CAU/DF 

Ricardo Reis Meira Coord. CEF 

Giselle Moll Mascarenhas Coord. CED 

Nelton Keti Borges Coord. CAF 

João Eduardo Martins Dantas Coord. CEP 

Luis Fernando Zeferino Coord. Adj. CAF 

CONVIDADOS 

Raul Wanderley Gradim Cons. Federal CAU/DF 

Rogério Markiewicz Cons. Federal CAU/DF 

Ricardo Suriani Fiscal  

Fábio Navarro Ass. Administrativo 

Juliana Severo dos Santos Ass. Administrativo 

ASSESSORIA 
Flávio Soares Oliveira Gerente geral 

Flávia Matos Dourado Ass. da presidência 

SECRETARIADO Phellipe Marccelo Macedo Rodrigues Ass. Administrativo 

 

Verificação do quórum 

Encaminhamento Verificado quórum completo para realização da reunião. 

 

Leitura e aprovação da pauta 

Encaminhamento A pauta foi lida e aprovada sem alterações. 

 

Informes da Presidência 

Encaminhamento Não houve.  

 

Ad Referendum nº 001/2021 

Encaminhamento 

A presidente do CAU/DF, Mônica Andréa Blanco explicou a Deliberação 

Ad Referendum nº 001/2021, de 8 de março de 2021, que altera, ad 

referendum do Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Distrito Federal (CAU/DF), forma de atendimento do CAU/DF com 

medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação e transmissão 

do vírus COVID-19, no âmbito do CAU/DF. 

 

Alinhamento de procedimentos das Comissões com os funcionários 

Encaminhamento 

O gerente geral Flávio Soares Oliveira informou que estão sendo feitos 

encaminhamentos no sentido de definir, com clareza, a reformulação de 

atribuições e de organograma do CAU/DF. Após sua finalização, os 

entendimentos serão trazidos de maneira oficial ao Conselho Diretor para 

posterior aprovação em Sessão Plenária. O gerente geral Flávio Soares 

Oliveira falou, também, sobre a dotação para conseguir assinaturas digitais 

para os conselheiros. O conselheiro João Eduardo Martins Dantas propôs 

que os relatos das comissões devem ser enviados antes das reuniões à 

Secretaria do Colegiado - SECOL por escrito, antes dos conselheiros 

relatarem seus respectivos processos. Os conselheiros concordaram e foi 
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feita a DELIBERAÇÃO N. 001/2021 – CD-CAU/DF, que decide:  

1 - Por definir que relatos e votos de processos em reuniões oficiais do 

CAU/DF deverão ser precedidos pelo envio do relato e voto finalizado em 

formato word à Secretaria do Colegiado – SECOL, com no mínimo 2 (dois) 

dias de antecedência à data da reunião em que será relatado. 

 

Recomposição das Comissões de Monitoramento e Avaliação dos Patrocínios – Editais de 

Patrocínio e ATHIS 

Encaminhamento 

O gerente geral Flávio Soares Oliveira informou que duas comissões 

temporárias (Eventos gerais e ATHIS) precisam ser recompostas, explicou 

o panorama em que se encontram e solicitou nomes para serem indicados 

em Sessão Plenária para compor essas comissões e seguir com os trabalhos. 

O conselheiro Raul Wanderley Gradim sugeriu que houvessem reuniões do 

Conselho Diretor específicas para contar com a presença dos coordenadores 

das comissões temporárias e tratar das questões inerentes a elas. 

 

Nova Sede do CAU/DF 

Encaminhamento 

A presidente Mônica Andréa Blanco informou que está se alinhando com a 

empresa que cuida dos serviços da obra da nova sede do Conselho. O 

CAU/DF apresentou relatório final de obra com pontos positivos e 

negativos para a empresa, que vai enviar um cronograma para executar os 

serviços que ainda são necessários. 

 

Informes dos Coordenadores 

 

CAF Comissão de Administração e Finanças 

Coordenador Conselheiro Nelton Keti Borges 

Relato 

O coordenador Nelton Keti Borges informou que a CAF está na fase de 

estruturação, alinhando entendimentos com conselheiros e funcionários. 

Atualmente as prioridades da Comissão são: conclusão da sede e plano de 

cargos e salários. Foi informado, também, que o CAU/BR previu uma 

reprogramação financeira, porém as diretrizes e condições ainda não foram 

repassadas ao CAU/DF. O coordenador da CAF solicitou a todos os 

coordenadores que analisem a reprogramação da gestão anterior para 

alinhar com a proposta que será enviada pelo CAU/BR. 

 

CEF Comissão de Ensino e Formação 

Coordenador Conselheiro Ricardo Reis Meira 

Relato 

O coordenador CEF falou sobre o entendimento para registro EAD por 

meio da Deliberação N.º 002/2021 – CEF-CAU/DF que decide 

basicamente por consultar preliminarmente o CAU/BR sobre cada pedido 

de registro de egressos de EAD para que subsidie a decisão da CEF/DF. O 

coordenador da Ricardo Reis Meira informou que na próxima reunião da 

CEF será apresentado o Plano de Ações da CEF para 2021. 
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CED Comissão de Ética e Disciplina 

Coordenadora Conselheira Giselle Moll Mascarenhas 

Relato 

A coordenadora Giselle Moll Mascarenhas informou que na primeira 

reunião da CED houve o acolhimento dos novos conselheiros, 

apresentação, por parte da ex-conselheira Valéria Arruda de Castro, do 

fluxograma de processos, trâmites e atribuições no âmbito da CED.  

Informou, também, que foram distribuídos 4 processos. 

 

CEP Comissão de Exercício Profissional 

Coordenador Conselheiro João Eduardo Martins Dantas 

Relato 

O coordenador da CEP informou que foram feitas 3 reuniões em que 

foram explicadas as atribuições no âmbito da CEP e 3 processos foram 

distribuídos. Foi apresentado o plano de fiscalização do CAU/DF em 

conjunto com uma proposta de programação para a CEP. O coordenador 

da CEP falou sobre as iniciativas tomadas e parcerias propostas, como por 

exemplo um curso de direito urbanístico, curso sobre fiscalização com 

participação do CAU/DF, DF LEGAL, CBMDF e DEFESA CIVIL, 

elaboração da Cartilha Ilustrada de Boas Práticas Condominiais e 

programa Parceiros do condomínio: Parceria entre Fiscalização e síndicos, 

com a criação de um canal exclusivo.  O coordenador da CEP falou sobre 

o fato de que há poucos fiscais habilitados a conduzir o veículo do 

CAU/DF em ações de fiscalização externa e a presidente Mônica Andréa 

Blanco informou que a questão será revista no segundo semestre de 2021. 

 

Revisão da pauta da 110ª Sessão Plenária 

Encaminhamento 
Após a alteração dos itens 6, 9.7.2 e 10 a pauta da 110ª Sessão Plenária foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Assuntos gerais 

Encaminhamento 

A presidente Mônica Andréa Blanco explicou a situação e os pontos que 

tornam as mudanças abaixo necessárias e viáveis. 

1 - Criação da Gerência de Atendimento ao Público; 

2 - Nomeação do colaborador Cristiano Ramalho como Gerente desta 

Gerência; 

3 - Nomeação do fiscal Ricardo Suriani como Gerente de Fiscalização; 

Os itens serão abordados em Sessão Plenária para aprovação junto com um 

relatório de impacto financeiro. 

 

Considerando a conjuntura epidemiológica e reuniões deliberativas virtuais decorrentes, 

atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 

 

 

 

Mônica Andrea Blanco 

 Presidente do CD-CAU/DF  
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