
   

  
 

SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEP-CAU/DF 

Comissão de Exercício Profissional 

 

Página 1 de 3 

SEPN 510, Bloco A, Térreo e 1º Subsolo - Asa Norte - CEP 70750-521 - Brasília/DF  

www.caudf.gov.br | atendimento@caudf.gov.br 

 

DATA  10 de fevereiro de 2021 HORÁRIO 19h00 às 21h00 

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 

Dagoberto Justiniano Ferreira Membro em titularidade 

Angelina Nardelli Quaglia Berçott Membro suplente 

CONVIDADO Luis Fernando Zeferino Conselheiro do CAU/DF 

ASSESSORIA 

Cristiano Ramalho Gerente de Fiscalização 

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 da conselheira Júlia Teixeira Fernandes. 

 

Leitura e aprovação da pauta 

Encaminhamento A pauta foi lida e aprovada sem alterações. 

 

Aprovação da Súmula da 1ª Reunião Extraordinária 

Encaminhamento 
Após ajustes, a súmula da 1ª Reunião Extraordinária da Comissão de 

Exercício Profissional foi aprovada por unanimidade. 

 

Informes 

Encaminhamento Não houve.  

 

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 

Vídeo/material explicativo tema “RRT Retificador”: A conselheira Gabriela 

apresentou um material, em forma de texto, referente ao tema proposto, que 

foi aprovado pelos conselheiros. A conselheira sugeriu que antes de o 

CAU/DF publicar algum tipo de conteúdo explicativo, deveria ser feita uma 

pesquisa com os profissionais para saber de que maneira eles preferem 

receber esse tipo de informativo e os demais conselheiros concordaram. 

Foram discutidas maneiras de atingir mais profissionais com a publicidade 

de CAU/DF. Vídeo/material explicativo tema “RRT Baixa”: O conselheiro 

Dagoberto afirmou que ainda está em fase inicial com este trabalho. 

Cartilha/Manual Síndicos: O coordenador João Eduardo Martins Dantas 

informou que está elaborando a cartilha para em breve apresenta a versão 

definitiva da Cartilha. 
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Avaliação da programação de eventos/palestras direcionadas 

Encaminhamento 

A conselheira Janaína apresentou uma planilha contendo temas para a 

Comissão explorar em forma de evento, palestra ou webinar. Os 

conselheiros debateram e sugeriram novos temas e formatos para 

complementar a planilha. A planilha será encaminhada para os conselheiros 

complementem com qual conselheiros será responsável por estabelecer 

contato com representantes das instituições parceiras. 

 

Apresentação de quantitativos de trabalho do Setor de Fiscalização 

Encaminhamento 

O gerente de fiscalização, Cristiano Ramalho, realizou uma apresentação 

contendo informações gerais sobre os trabalhos da CEP e da Fiscalização. 

Foi apresentada a base legal, o fluxo dos processos, os tipos de assunto de 

denúncia, tipos de decisão da CEP e o impacto dessas decisões no 

Conselho. Além disso, também foram apresentados os quantitativos gerais 

da Fiscalização dos últimos três anos: número de denúncias, fiscalizações 

externas, relatórios de fiscalização, notificações, autos de infração, novos 

processos, processos em trâmite, instruções processuais, atendimentos 

presenciais e telefônicos, correios eletrônicos e ofícios enviados. 

 

Distribuição de processos 

Encaminhamento 

Foi adotada a ordem alfabética para a distribuição dos processos. Foi 

decidido que a Fiscalização tramitará os processos via SICCAU para a 

SECOL, que tramitará para a CEP, informando, via despacho, para qual 

conselheiro foi feita a distribuição. Além disso, os documentos referentes 

aos processos serão encaminhados, via e-mail, pela Fiscalização para 

SECOL, para posterior envio ao respectivo conselheiro relator. 

 

Processos Protocolo SICCAU n.º 1062024/2020 

Relator Conselheira Anie Caroline Afonso Figueira 

 

Processos Protocolo SICCAU n.º 1062049/2020 

Relator Conselheiro João Eduardo Martins Dantas 

 

Processos Protocolo SICCAU n.º 1213472/2020 

Relator Conselheira Gabriela Cascelli Farinasso 
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Assuntos gerais 

Encaminhamento 

Após questionamento levantado pelo conselheiro Dagoberto, o conselheiro 

Luis Fernando Zeferino explanou o atual panorama da atividade de projeto 

de arquitetura por engenheiros civis, bem como arquitetos que fazem 

trabalhos primariamente atribuídos a engenheiro civis. A questão envolve 

leis e justiça, e está longe de ser concluída. 

 

O coordenador João Dantas informou que está planejando a realização de 

um minicurso vinculado a Direito Urbanístico em nome da CEP. Tão logo o 

planejamento se consolide, o material será apresentado oficialmente à 

Comissão. 

 

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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