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Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, por 1 

videoconferência via Google Meet, reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e 2 

Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF, sob a presidência de Mônica Andréa Blanco com 3 

os conselheiros titulares: Pedro de Almeida Grilo, Giselle Moll Mascarenhas, Ricardo Reis 4 

Meira, Júlia Teixeira Fernandes, João Eduardo Martins Dantas, Luis Fernando Zeferino, Janaína 5 

Domingos Vieira, Nelton Keti Borges, Pedro Roberto da Silva Neto, Anie Caroline Afonso 6 

Figueira, Jessica Costa Spehar, Gabriela Cascelli Farinasso, os conselheiros suplentes: 7 

Catharina Cavalcante de Macedo, Renata Seabra Resende Castro Corrêa, Caio Frederico e Silva, 8 

Sandra Maria França Marinho, Angelina Nardelli Quaglia Berçott, Larissa de Aguiar Cayres, 9 

Luiz Caio Ávila Diniz, Carlos Henrique Magalhães de Lima, Carlos Eduardo Estrela, Mariana 10 

Roberti Bomtempo, Luiz Otavio Alves Rodrigues e Kariny Nery de Moraes, o conselheiro 11 

federal e respectivo suplente: Raul Wanderley Gradim e Rogério Markiewicz, o gerente de 12 

atendimento Cristiano Ramalho, o gerente de fiscalização Ricardo Suriani, o gerente geral 13 

Flávio Soares Oliveira, o gerente de administração e finanças Anderson Viana e a assistente 14 

administrativa Juliana Severo dos Santos, a assessora contábil Flávia Queiroz, a assessora 15 

jurídica Karla Alves, a assessora da presidência Flávia Matos Dourado e o assistente 16 

administrativo Fábio Navarro. 1. Abertura: A presidente MÔNICA ANDRÉA BLANCO, 17 

após a verificação do quórum, iniciou a 112ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/DF. 2. Leitura, 18 

discussão e aprovação da Pauta: A presidente MÔNICA ANDRÉA BLANCO leu a pauta e 19 

perguntou se alguém teria alguma observação, dúvida ou mesmo necessidade de esclarecimento. 20 

A pauta foi aprovada por unanimidade. 3. Aprovação da Ata da 110ª Sessão Ordinária de 2021 21 

e da Ata da 111ª Sessão Ordinária de 2021: Por conseguinte o assistente administrativo 22 

FÁBIO NAVARRO, que deveria apresentar as atas prontas para votação, esclareceu o motivo 23 

da não apresentação. A presidente MÔNICA ANDRÉA BLANCO definiu, conforme a sugestão 24 

do conselheiro RICARDO REIS MEIRA, que as Atas seriam enviadas a todos os membros do 25 

plenário via e-mail para que na próxima Reunião Plenária do CAU/DF fosse votada a aprovação 26 

destas. A presidente MÔNICA ANDRÉA BLANCO perguntou se alguém teria alguma 27 

observação, dúvida ou mesmo necessidade de esclarecimento acerca da proposta. A sugestão foi 28 

aprovada por unanimidade pelo plenário. 4. Aprovação da Prestação de Contas Contábeis de 29 

2020 (SICCAU n.º 1116570/2020): A presidente MÔNICA ANDRÉA BLANCO convocou a 30 

assessora contábil FLÁVIA QUEIROZ para apresentar o relatório contábil. Logo após ela 31 

explicou todos os dados sobre as receitas e despesas do CAU/DF e esclareceu dúvidas. A 32 
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presidente MÔNICA ANDRÉ BLANCO perguntou ao quórum se alguém teria alguma objeção, 33 

não tendo nenhuma deliberou-se pela aprovação do relatório da Prestação de Contas apresentado. 34 

5. Apresentação de comunicações. 5.1. Informes da presidência: A presidente MÔNICA 35 

ANDRÉA BLANCO comunicou ao plenário que a obra na sede do CAU/DF havia chegado ao 36 

fim e que o relatório estava sendo produzido pela analista arquiteta/fiscal Daniela Borges dos 37 

Santos. A presidente comunicou que o próximo momento de obra é a recepção externa e solicitou 38 

o apoio dos conselheiros nesta nova faze da reforma. 5.2. Informes da Vice-presidência: O 39 

vice-presidente PEDRO DE ALMEIDA GRILO comunicou não ter nenhum informe. 5.3. Dos 40 

coordenadores de comissões permanentes (Comissão de Administração, Planejamento e 41 

Finanças – CAF, Comissão de Ética e Disciplina – CED, Comissão de Ensino e Formação – 42 

CEF e Comissão de Exercício Profissional - CEP): Neste momento a palavra foi passada para 43 

o conselheiro NELTON KETI BORGES, coordenador da Comissão de Administração, 44 

Planejamento e Finanças (CAF), que apresentou ao plenário os dados do CAU/DF referentes as 45 

contas do mês de março de dois mil e vinte e um, frente aos dados da receita do mês de março 46 

do ano anterior, dois mil e vinte. Tendo em vista o crescimento da receita declarou que um novo 47 

Programa de Empregos, Cargos e Salários (PECS) pode ser levemente implantado. A presidente 48 

MÔNICA ANDRÉA BLANCO agradeceu a colaboração do conselheiro e dando sequência à 49 

ordem dos trabalhos convocou a conselheira GISELLE MOLL MASCARENHAS 50 

coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina (CED). Esta esclareceu como está o andamento 51 

dos processos disciplinares do CAU/DF, processos estes que foram desorganizados por conta da 52 

mudança da instalação da sede do CAU/DF justificando a morosidade na distribuição dos 53 

processos entre as partes e conselheiros. Na sequência a presidente MÔNICA ANDRÉA 54 

BLANCO convocou o conselheiro RICARDO REIS MEIRA, coordenador da Comissão de 55 

Ensino e Formação (CEF), para realizar as comunicações necessárias. O conselheiro então 56 

comunicou o que foi relatado no Conselho Diretor (CD) acerca das atividades que estão sendo 57 

desenvolvidas no âmbito da CEF. A força de trabalho desta comissão foi dividida em duplas que 58 

ficam responsáveis por cada uma das atividades elencadas no plano de ação da CEF para o ano 59 

de dois mil e vinte e um. O conselheiro RICARDO REIS MEIRA comentou sobre uma das 60 

atividades que já foram realizadas e está em funcionamento. Foi criado uma página no site do 61 

CAU/DF com um mural de estágios, local em que os profissionais e escritórios de arquitetura 62 

podem cadastrar as vagas de estágio existentes para os estudantes poderem acessarem e entrarem 63 

em contato com as concedentes de estágio. Dando sequência, a presidente MÔNICA ANDRÉA 64 
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BLANCO enalteceu a ideia deste projeto e agradeceu o conselheiro pelo trabalho realizado. 65 

Seguindo a ordem dos trabalhos a palavra foi passada para o conselheiro JOÃO EDUARDO 66 

MARTINS DANTAS, coordenador da Comissão de Exercício Profissional (CEP). Relatou 67 

como andam as atividades, já publicizadas, da comissão. Falou sobre trabalhos de fiscalização, 68 

programa de parceria do síndico, plano do curso de direito urbanístico, evento “Sem medo da 69 

fiscalização”, evento sobre as atividades profissionais do arquiteto relacionados a área dos 70 

bombeiros. Após alguns comentários e esclarecimentos a presidente MÔNICA ANDRÉA 71 

BLANCO agradeceu e deu continuidade a Ordem dos Trabalhos. 5.4. Dos coordenadores de 72 

comissões temporárias (Comissão Temporária de Política Urbana e Ambiental – CPUA 73 

2021, Comissão Temporária ATHIS 2021, Comissão Temporária de Equidade de Gênero 74 

e Inclusão 2021, Comissão Temporária de Transformação Digital 2021, Comissão 75 

Temporária de Eventos e Comunicação 2021, Comissão Temporária de Patrimônio 2021 e 76 

Comissão Temporária de Relações Institucionais 2021 e Comissão Temporária de 77 

Transformação Digital 2021): Seguindo a Ordem dos Trabalhos, a presidente MÔNICA 78 

ANDRÉA BLANCO passou a palavra para a conselheira JANAÍNA DOMINGOS VIEIRA 79 

que nenhuma atualização teria para relatar. Por conseguinte, a presidente MÔNICA ANDRÉA 80 

BLANCO convocou a ATHIS, por conta da ausência da conselheira Júlia Teixeira Fernandes, a 81 

conselheira suplente SANDRA MARIA FRANÇA MARINHO se dispôs a atualizar o plenário 82 

sobre os temas abordados na última reunião desta comissão. Definiram ações subdivididas em 83 

grupos, ações como pesquisa de campo e implementação de escritórios populares através de 84 

parcerias com patrocinadores, além de determinar o Anderson Mourão como o representante 85 

oficial da ATHIS. Após alguns breves comentários a presidente MÔNICA ANDRÉA BLANCO 86 

deu sequência e convocou a próxima comissão. A conselheira GABRIELA CASCELLI 87 

FARINASSO atualizou o plenário sobre as atividades da Comissão Temporária de Equidade de 88 

Gênero e Inclusão. Falou que uma reunião seria marcada para que pudesse ser discutido 89 

juntamente com a força de trabalho dessa comissão o que de efetivamente seria posto em prática. 90 

Relatou também sobre reunião do CAU/BR para debater sobre políticas de equidade. Em seguida 91 

a presidente MÔNICA ANDRÉA BLANCO convocou o conselheiro JOÃO EDUARDO 92 

MARTINS DANTAS, representante da Comissão Temporária de Transformação Digital, este 93 

relatou que o grupo realizou algumas poucas reuniões definindo os eixos de produção. Falou que 94 

em breve fariam mais reuniões e nas próximas plenárias trariam algo mais concreto. Por 95 

conseguinte, a presidente MÔNICA ANDRÉA BLANCO convocou a manifestação do 96 
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coordenador (a) da Comissão Temporária de Eventos e Comunicação, porém não ouve 97 

manifestação alguma. Convocou então o conselheiro PEDRO DE ALMEIDA GRILLO. Este 98 

relatou que a comissão fez uma reunião e nela discutiram sobre os eixos de atuação, prosseguir 99 

com as superquadras, a análise de projetos das escolas da área tombada do Plano Piloto e um 100 

trabalho de edifícios modernistas nas cidades do entorno. Em seguida a presidente MÔNICA 101 

ANDRÉA BLANCO retomou a ordem dos trabalhos e passou a palavra para o conselheiro LUIS 102 

FERNANDO ZEFERINO. Este falou sobre dois assuntos que estão na pauta de trabalhos da 103 

comissão, o primeiro é a utilização do subsolo semienterrado e o segundo, atuação de arquitetos 104 

em áreas não regularizadas. Sendo estes pontos temas de importante resolução, a presidente 105 

MÔNICA ANDRÉA BLANCO iniciou uma votação para marcar uma Reunião Extraordinária 106 

para o dia dezessete de maio de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta minutos. O plenário 107 

deliberou pela aprovação com unanimidade. 5.5. Dos Grupos de Trabalhos (Plano de Cargos, 108 

Empregos, Carreiras e Salários – PECS) Grupo de Trabalho e definição da retomada das 109 

atividades presenciais e atendimento ao público na modalidade presencial do CAU/DF: 110 

Devido a ausência de um representante da PECS a presidente MÔNICA ANDRÉA BLANCO 111 

apenas constatou que uma reunião foi marcada com os colaboradores antes de passar uma 112 

resolução para o conselheiro Nelton Keti Borges, coordenador da Comissão de Administração, 113 

Planejamento e Finanças – CAF. Sobre a retomada do atendimento presencial a presidente 114 

MÔNICA ANDRÉA BLANCO comunicou que este será retomado progressivamente, a medida 115 

que os funcionários do CAU/DF forem imunizados pelo uso da vacina da COVID-19. 5.6. Do 116 

conselheiro federal: O conselheiro RAUL WANDERLEY GRADIM comunicou brevemente 117 

ao plenário que CAU/BR está concentrando a força de trabalho no Plano dos Cem dias e falou 118 

brevemente sobre sua atuação na Comissão de Planejamento e Finanças (CPFI) do CAU/BR. 5.7. 119 

Representação externa. 5.7.1: COPLAN – conselheira Júlia Teixeira Fernandes: Devido a 120 

ausência da conselheira Júlia Teixeira Fernandes, a conselheira GISELLE MOLL 121 

MASCARENHAS se manifestou e relatou que foram feitas reuniões e aprovados projetos de 122 

regularização fundiária de condomínios já existentes. A presidente MÔNICA ANDRÉA 123 

BLANCO perguntou ao conselheiro LUIZ OTÁVIO ALVES RODRIGUES sobre o CPCOE, 124 

que relatou que a comissão realizou apenas uma reunião e nada mais havia para comunicar.  A 125 

presidente MÔNICA ANDRÉA BLANCO perguntou ao conselheiro JOÃO EDUARDO 126 

MARTINS DANTAS sobre o Grupo de Trabalho Engenharia Condominial (GT 127 

CONDOMINIAL) e ele declarou que nenhuma reunião ainda foi realizada. A presidente 128 
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MÔNICA ANDRÉA BLANCO perguntou ao conselheiro LUIS FERNANDO ZEFERINO 129 

sobre o Comitê de Gestão Participativa do Plano Diretor de Ordenamento Territorial 130 

(CGP/PDOT) que nada mais tinha para comunicar. 6. Assuntos gerais: A conselheira GISELLE 131 

MOLL MASCARENHAS manifestou-se falando sobre a efetiva participação popular na gestão 132 

do território enfatizando a importância do CONPLAN. Por conseguinte, o conselheiro suplente 133 

CAIO FREDERICO E SILVA comunicou que foi convidado para ser um pesquisador em um 134 

comitê de estudo da qualidade do ar e lá ele levou a pauta do CAU/DF para enfatizar a 135 

importância do CAU neste comitê. Por fim a presidente MÔNICA ANDRÉA BLANCO 136 

agradeceu a presença de todos. Após considerações finais e nada havendo mais a tratar, encerrou 137 

a 112ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/DF, da qual se lavrou a presente ata.  138 
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