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DATA  24 de maio 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 

Nelton Keti Borges Coord. CAF 

Luís Fernando Zeferino Coord. Adj. CAF 

Júlia Teixeira Fernandes Coord. Adj. CEF 

Giselle Moll Mascarenhas Coord. CED 

João Eduardo Martins Dantas Coord. CEP 

CONVIDADOS 
Raul Wanderley Gradim Cons. Federal CAU/DF 

Rogério Markiewicz Cons. Federal CAU/DF 

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 para realização da reunião. Foi justificada a ausência do 

conselheiro Ricardo Reis Meira. 

 

Leitura e aprovação da pauta 

Encaminhamento 

A pauta foi lida e aprovada com a seguinte alteração: 

1 – Item 4: Indicação do novo coordenador e coordenador adjunto da CAF 

do CAU/DF. 

 

Aprovação da Súmula da 3ª Reunião Ordinária 

Encaminhamento A Súmula da 3ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade. 

 

Indicação do novo coordenador e coordenador adjunto da CAF do CAU/DF 

Encaminhamento 

A presidente Mônica Andrea Blanco noticiou a solicitação de afastamento 

da coordenação da Comissão de Administração e Finanças – CAF, por parte 

do atual coordenador, conselheiro Nelton Keti Borges. Foi sugerido que o 

atual coordenador adjunto, conselheiro Luis Fernando Zeferino, assumisse a 

posição de coordenador e que o atual coordenador, conselheiro Nelton Keti 

Borges, assumisse a posição de coordenador adjunto. Todos concordaram e 

a indicação será formalizada na 113ª Sessão Plenária. 

 

Informes da Presidência 

 

1 Realização de lives com o CBMDF e ABAP 

Encaminhamento 

A presidente Mônica Andrea Blanco informou que foi programada, junto ao 

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, a realização de 

uma série de 9 lives, com o objetivo de instruir melhor e capacitar os 

arquitetos nas solicitações de aprovação de projetos junto ao órgão. Foi 

informada, também, a realização, em parceria com a Associação Brasileira 
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de Arquitetos Paisagistas – ABAP, de uma live com paisagistas em julho, 

sobre paisagem urbana e cerrado. 

 

2 Fórum de presidentes 

Encaminhamento 

Deu conhecimento aos conselheiros da realização, no dia 20 de maio de 

2021, do Fórum de Presidentes. Dentre os assuntos abordados, destacam-se: 

A adaptação do mercado de trabalho para o uso da plataforma BIM nos 

projetos arquitetônicos e o compartilhamento de boas práticas em 

fiscalização dos CAU/UFs. Foi informado, também, que o CAU/BR efetuou 

a contratação de mais um técnico de T.I. para auxiliar nas questões 

envolvendo instabilidades no SICCAU. 

 

Aprovação do Termo de Convênio com a UNYLEYA Editora e Cursos S.A.  

Encaminhamento 

Após análise e discussão sobre o tema, o termo de convênio foi aprovado, 

tendo como formalização a Deliberação n.º 002/2021 – CD-CAU/DF, 

que decidiu: 

1 - Aprovar o termo de convênio com e empresa UNYLEYA Editora e 

Cursos S.A. para concessão de descontos em produtos e serviços 

relacionados ao exercício da profissão de arquiteto e urbanista. 

 

Aprovação do Termo de Convênio com o GRUPO AJ Consultoria, Projetos e Educação 

Encaminhamento 

Após análise e discussão sobre o tema, o termo de convênio foi aprovado, 

tendo como formalização a Deliberação n.º 003/2021 – CD-CAU/DF, 

que decidiu: 

1 - Aprovar o termo de convênio com o GRUPO AJ Consultoria, Projetos e 

Educação LTDA. ME. para concessão de descontos em produtos e serviços 

relacionados ao exercício da profissão de arquiteto e urbanista. 

 

Aprovação do Termo de Convênio com a ANDES - Agência Nacional de Desenvolvimento 

Eco-Social 

Encaminhamento 

Após análise e discussão sobre o tema, o termo de convênio foi aprovado, 

tendo como formalização a Deliberação n.º 004/2021 – CD-CAU/DF, 

que decidiu: 

1 - Aprovar o termo de convênio com a Agência Nacional de 

Desenvolvimento Eco-Social – ANDES - para concessão de descontos em 

produtos e serviços relacionados ao exercício da profissão de arquiteto e 

urbanista. 

 

Deliberação Ad Referendum nº 003/2021, de 29 de abril de 2021 

Encaminhamento 

Foi dado conhecimento a todos acerca da Deliberação Ad Referendum nº 

003/2021, de 29 de abril de 2021, que reestabelece o atendimento ao 

público no formato presencial às terças e quintas-feiras, das 10h às 16h. Os 

conselheiros tomaram ciência e sugeriram que a determinação tenha a 

validade de 90 dias. A sugestão será levada ao Plenário, bem como a citada 

Deliberação, para fins de homologação. 
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Nova Sede do CAU/DF 

Encaminhamento 

A presidente informou sobre a finalização da obra da nova sede do 

CAU/DF, cujos resultados da reforma não foram vistos de forma 

satisfatória. Considerando erros cometidos pela empresa responsável, o 

CAU/DF contratou uma empresa para a realização de um laudo técnico para 

avaliar as condições em que a obra foi entregue. Foi informado que serão 

feitos estudos preliminares para a reforma do subsolo. 

 

Informes dos Coordenadores 

 

CAF Comissão de Administração e Finanças 

Coordenador Conselheiro Nelton Keti Borges 

Relato 

O coordenador Nelton Keti Borges informou que houve um leve aumento 

na arrecadação e diminuição de gastos nesse período da pandemia, o que 

gera caixa. No geral, a saúde financeira do CAU/DF apresenta bons 

indicativos, sobretudo nas projeções, que são sóbrias e seguras. O 

conselheiro informou, ainda, que o Plano de Empregos, Cargos e Salários – 

PECS – foi conferido e revisado pelos conselheiros da CAF. Após a 

finalização do documento, o PECS seguirá para a Plenária para aprovação. 

 

CEF Comissão de Ensino e Formação 

Coordenadora adj Conselheira Júlia Teixeira Fernandes 

Relato 

A coordenadora adjunta da CEF falou sobre a divisão das ações da CEF 

entre os membros da Comissão. Informou sobre o andamento, ações já 

desenvolvidas, e outras ideias sugeridas na CEF. 

 

CED Comissão de Ética e Disciplina 

Coordenadora Conselheira Giselle Moll Mascarenhas 

Relato 

A coordenadora da CED falou que está sendo satisfeita a organização dos 

processos e seus andamentos e fez agradecimentos à equipe do CAU/DF 

pelo apoio nesse trabalho. A coordenadora da CED deu conhecimento aos 

conselheiros acerca da Deliberação n.º 002/2021 - CED-CAU/DF, que 

“Recomenda à Presidência do CAU/DF que advirta os conselheiros do 

CAU/DF acerca da importância da moderação nas manifestações em redes 

sociais”. 

 

CEP Comissão de Exercício Profissional 

Coordenador Conselheiro João Eduardo Martins Dantas 

Relato 
O conselheiro João Eduardo Martins Dantas informou ritos ordinários da 

CEP e o andamento do Plano de Ações da Comissão. 

 

Revisão da pauta da 113ª Sessão Plenária 

Encaminhamento A pauta da 113ª Sessão Plenária foi aprovada por unanimidade. 
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Assuntos gerais 

Encaminhamento 

Os conselheiros Pedro de Almeida Grilo, Luís Fernando Zeferino e Júlia 

Teixeira Fernandes deram informes acerca das comissões temporárias em 

que são coordenadores. São elas, respectivamente: Comissão Temporária de 

Patrimônio, Comissão Temporária de Relações Institucionais e Comissão 

Temporária de ATHIS. 

 

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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