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DATA  9 de fevereiro de 2021 HORÁRIO 12h30 às 14h30 

LOCAL Videoconferência 

 

 

PARTICIPANTES 

Nelton Keti Borges Coordenador 

Luis Fernando Zeferino Coordenador-adjunto 

Pedro de Almeida Grilo Membro 

 

CONVIDADOS 

Mônica Andréa Blanco Presidente 

Flávio Soares Oliveira Gerente Geral 

Flávia Matos Dourado 
Assessora Especial da 

Presidência 

Anderson Viana de Paula 
Gerente de 

administração e 

finanças 

Rafael Levi Amaral Santos 
Analista financeiro-

contábil 

ASSESSORIA Flávia Fernandes Queiroz 

SECRETARIADO Juliana Severo dos Santos 

 

Verificação do quórum 

Encaminhamento 
Houve quórum necessário para realização da reunião. A conselheira 

Jéssica Costa Spehar justificou a sua ausência.  

 

Apresentação da pauta 

Encaminhamento 
A pauta foi apresentada e aprovada por unanimidade, com a retirada 

do item 5 – Distribuição de Processos.  

 

Aprovação da súmula da 11ª Reunião Ordinária de 2020 

Encaminhamento A súmula foi aprovada por unanimidade. 

 

Informes da coordenação 

 

1 Informes do Coordenador 

Fonte CAF-CAU/DF 

Encaminhamento 

O coordenador da CAF-CAU/DF, conselheiro Nelton Keti Borges, 

agradeceu a acolhida de toda a equipe do conselho. Informou que as 

reuniões da comissão acontecerão, preferencialmente, às segundas-

feiras.  

 

2 
Apresentação do relatório de arrecadação x despesa – janeiro de 

2021. 

Fonte Gerência financeira – GERFIN-CAU/DF 

Encaminhamento O analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral Santos apresentou 
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o relatório financeiro do mês de janeiro de 2021, com o demonstrativo 

de arrecadação, despesas, dados de inadimplência de anuidades e a 

projeção de arrecadação para o ano.  

 

3 Reprogramação Extraordinária 2021 

Fonte Gerência Geral – GERGER-CAU/DF 

Encaminhamento 

O gerente geral Flávio Soares Oliveira relatou que durante um 

Webnário para Prestação de Contas de 2020, realizado no dia 3 de 

fevereiro de 2021, os participantes foram informados pelo CAU/BR 

sobre uma possível reajuste extraordinário do Plano de Ação e 

Orçamento 2021 dos CAU/UF no mês de maio de 2021. A 

reprogramação extraordinária será necessária considerando o impacto 

da suspensão do reajuste de anuidades e da taxa de Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) em 2021, determinada pela 

Deliberação Plenária DPOBR n.º 108-05/2021. O coordenador 

Nelton Keti Borges declarou que a CAF-CAU/DF solicitará às demais 

comissões do CAU/DF um plano estruturado contendo as ações que 

poderão ser contempladas na reprogramação extraordinária de 2021.  

 

Ordem do dia 

 

1 
Continuidade da reforma da sede do CAU/DF e serviços 

complementares 

Fonte Presidência CAU/DF 

Encaminhamento 

O conselheiro Luis Fernando Zeferino relatou brevemente o histórico 

da obra de reforma da atual sede do CAU/DF e os problemas com a 

empresa contratada, como o desconhecimento das obrigações 

contratuais e aparente falta de capacidade técnica. A presidente 

Mônica Andréa Blanco relatou que os serviços técnicos previstos no 

contrato e no termo aditivo que não foram executados constam no 

relatório dos fiscais da obra de forma. Informou que a empresa 

contratada ainda não declarou se dará continuidade aos serviços 

contratados que estão pendentes e orientou que as próximas decisões 

sejam tomadas após a manifestação da contratada. O coordenador 

Nelton Keti Borges destacou que é preciso fazer um levantamento de 

itens de reforma que são necessários e não foram contemplados no 

primeiro contrato de obra de reforma, para que sejam planejadas e 

viabilizadas novas licitações no futuro.  

 

 

Informes da gerência geral 
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1 Informes 

Fonte Gerência Geral – GERGER-CAU/DF 

Encaminhamento 

O gerente geral Flávio Soares Oliveira informou aos conselheiros da 

CAF-CAU/DF que sobre a Deliberação Plenária Ad Referendum n.º 

001/2021 do CAU/DF, que reestabelece parcialmente o atendimento 

ao público na sede do conselho. Informou que o CAU/BR propôs aos 

CAU/UF que, considerando a suspensão do reajuste de anuidades e 

taxas em 2021, seja reavaliado o impacto no orçamento anual e que 

seja realizado um processo de contingenciamento gerencial. O 

CAU/BR orientou também que os conselhos regionais aguardem o 

fechamento do 1º trimestre para, a partir daí, planejar a 

reprogramação extraordinária de 2021.  

Comunicou que será assinado um documento de Entendimento 

Operacional para Pagamento de Taxas do Condomínio do prédio onde 

está alocada a nova sede do CAU/DF, retroativo a 1º de janeiro de 

2021.  

 

Assuntos gerais 

 

Encaminhamento Não houve assunto tratado. 

 

 

Considerando a conjuntura epidemiológica e reuniões deliberativas virtuais decorrentes, 

atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.  

 

 

 

 

 

Nelton Keti Borges 

Coordenador da CAF-CAU/DF  

 


