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

LOCAL Reunião realizada por meio virtual 

 

PARTICIPANTES 

Mônica Andrea Blanco Presidente do CAU/DF 

Pedro de Almeida Grilo Vice-Presidente CAU/DF 

Giselle Moll Mascarenhas Coord. CED 

Nelton Keti Borges Coord. CAF 

Ricardo Reis Meira Coord. CEF 

Luís Fernando Zeferino Coord. Adj. CAF 

CONVIDADOS Rogério Markiewicz Cons. Federal CAU/DF 

ASSESSORIA 
Flávia Fernandes Queiroz Assessora contábil 

Flávia Matos Dourado Ass. da presidência 

SECRETARIADO Phellipe Marccelo Macedo Rodrigues Ass. Administrativo 

 

Verificação do quórum 

Encaminhamento 

Verificado quórum para realização da reunião. Foram justificadas as 

ausências dos conselheiros João Eduardo Martins Dantas e Janaína 

Domingos Vieira. 

 

Leitura e aprovação da pauta 

Encaminhamento A pauta foi lida e aprovada sem alterações. 

 

Aprovação da Súmula da 2ª Reunião Ordinária 

Encaminhamento A Súmula da 2ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade. 

 

Informes da Presidência 

 

1 Live: “Gestão de Ruídos no Meio Urbano” 

Encaminhamento 

A presidente Mônica Andrea Blanco informou que na última quarta-feira do 

mês de abril comemora-se o Dia Internacional da Conscientização do 

Ruído, conhecido mundialmente como International Noise Awareness Day - 

INAD. Como parte das ações do INAD, no dia 28 de abril de 2021, às 19hs, 

o CAU/DF realizará a live: “Gestão de Ruídos no Meio Urbano” em 

parceria com a Sociedade Brasileira de Acústica da Regional Centro Oeste 

(SOBRAC-CO). O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre 

a responsabilidade na redução dos ruídos gerados diariamente e seus efeitos 

na qualidade de vida, na saúde, no meio ambiente, dentre outros aspectos.  

 

2 Atribuições da Secretaria do Colegiado - SECOL 

Encaminhamento 

Informou que será feita uma portaria normativa que determina as 

atribuições da Secretaria do Colegiado - SECOL e que a assessora da 

presidência, Flávia Matos Dourado, auxiliará nessa questão. Será feita uma 

reunião com os membros da SECOL e a presidente. 
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3 Nova sede do CAU/DF 

Encaminhamento 

Informou que a obra da sede do CAU/DF está finalizada e que os fiscais 

Ricardo Suriani e Daniela Borges dos Santos apresentarão um relatório final 

sobre a obra. 

 

Aprovação da Prestação de Contas Contábeis de 2020 

Encaminhamento 

A assessora contábil, Flávia Fernandes Queiroz, apresentou a prestação de 

contas contábeis referente ao exercício de 2020, dando destaque para a 

execução orçamentária: A receita arrecadada atingiu 109,94% da Receita 

Orçamentária Reprogramada de 2020, enquanto a despesa realizada chegou 

a 93,05% da Proposta Orçamentária Reprogramada do mesmo período. 

 

Informes dos Coordenadores 

 

CAF Comissão de Administração e Finanças 

Coordenador Conselheiro Nelton Keti Borges 

Relato 

O coordenador Nelton Keti Borges informou que na última reunião da CAF 

o assessor financeiro, Rafael Levi, apresentou o relatório financeiro, que 

está alinhado com toda a programação elaborada e parabenizou os 

assessores financeiro e contábil pelo trabalho desempenhado. Destacou que 

houve um aumento considerável na arrecadação de RRTs, retratando um 

aquecimento nas atividades dos arquitetos e/ou um aumento no registro das 

atividades. O coordenador da CAF também discorreu sobre o Plano de 

Empregos, Carreiras e Salários – PECS – informando que, para a 

finalização da proposta, faltam algumas correções no texto com uma análise 

mais aprofundada sobre a questão por parte de conselheiros e funcionários. 

 

CEF Comissão de Ensino e Formação 

Coordenador Conselheiro Ricardo Reis Meira 

Relato 

O coordenador da CEF falou sobre a continuidade nos trabalhos da CEF e 

destacou a intenção de fazer o Banco de Estágios no site do CAU/DF. 

Explicou como será a atuação do CAU/DF (papel mediador) nessa 

atividade. Elogiou a assessora de comunicação, Andréa Mota Lopes, e o 

assessor de informática, Alessandro Viana, pela eficiência e prestatividade 

de ambos no trabalho para concretizar a ideia. 

 

CED Comissão de Ética e Disciplina 

Coordenadora Conselheira Giselle Moll Mascarenhas 

Relato 

A coordenadora da CED falou sobre o levantamento da situação dos 

processos físicos da CED-CAU/DF. São processos com pendências como, 

por exemplo, processos com ofícios redigidos e assinados, mas que ainda 

não foram enviados. A conselheira informou que a questão já está sendo 

encaminhada e sugeriu que houvesse um curso, direcionado aos 

funcionários, sobre o fluxo de processos administrativos.  
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CEP Comissão de Exercício Profissional 

Representante Presidente Mônica Andréa Blanco 

Relato 

A presidente Mônica Andrea Blanco informou que a fiscalização, em nome 

da CEP, realizou uma reunião com representantes do Corpo de Bombeiros 

Militar do Distrito Federal - CBMDF, em que foi questionado quais são os 

principais desafios enfrentados ao aprovar projetos. O CAU/DF tem a 

intenção de realizar um evento (live) com o objetivo de educar e 

conscientizar a população sobre uma correta maneira de apresentar os 

projetos para aprovação no CBMDF. 

 

Revisão da pauta da 112ª Sessão Plenária 

Encaminhamento A pauta da 112ª Sessão Plenária foi aprovada por unanimidade. 

 

Assuntos gerais 

Encaminhamento 

O conselheiro Rogério Markiewicz informou que foi indicado, no CAU/BR, 

para compor uma comissão própria para tratar da Resolução CGSIM nº 64, 

de 11 de dezembro de 2020, do Ministério da Economia, que prevê a 

liberação de alvará de construção, bem como do habite-se, para atividades 

consideradas de baixo risco. 

 

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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