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DATA  06 de dezembro de 2021 HORÁRIO 12h30 às 14h00 

LOCAL Sede do CAU/DF 

 

PARTICIPANTES 

Mônica Andrea Blanco Presidente do CAU/DF 

Pedro de Almeida Grilo Vice-presidente CAU/DF 

Luís Fernando Zeferino Coordenador CAF 

Giselle Moll Mascarenhas Coordenador CED 

João Eduardo Martins Dantas Coordenador CEP 

ASSESSORIA 
Flávio Soares Oliveira Gerente geral 

Anderson Viana de Paula Gerente financeiro 

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. Não foi justificada a ausência da 

conselheira Júlia Teixeira Fernandes. 

 

Leitura e aprovação da pauta 

Encaminhamento A pauta foi lida e aprovada por unanimidade sem alterações.  

 

Aprovação da Súmula da 10ª Reunião Ordinária 

Encaminhamento A Súmula da 10ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade. 

 

Informes 

Encaminhamento 

A presidente Mônica Andréa Blanco deu conhecimento a todos acerca da 

premiação Selo CAU/DF – Arquitetura de Brasília, que será realizada nesta 

semana;  

 

A presidente solicitou ao conselheiro João Eduardo Martins Dantas que 

elaborasse um documento de apresentação sobre as ações executadas pelo 

CAU/DF no ano de 2021; 

 

A presidente Mônica Andréa Blanco informou que alguns dos estagiários 

do Conselho serão realocados para auxiliar funcionários nas questões 

envolvendo as Comissões de Exercício Profissional – CEP e de Ética e 

Disciplina - CED; 

 

O gerente geral, Flávio Soares Oliveira, falou sobre os procedimentos 

realizados no âmbito dos processos de cobrança e informou que os, 

aproximadamente, 1.400 processos de cobrança de Pessoa Física ainda não 

foram inscritos em dívida ativa pela Gerência de Administração e Finança - 

GERAFI. Com o intuito de dar celeridade às inscrições em dívida ativa, foi 

decidido que a assistente administrativa Juliana Severo dos Santos e o 

estagiário Igor Filipe de Lima Alves vão ajudar no andamento dos trâmites 

dos processos de cobrança; 
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A presidente solicitou que os coordenadores de comissão enviem, até o mês 

de abril do exercício de 2022, o planejamento de eventos de suas 

respectivas Comissões para a Comissão Temporária de Eventos e para a 

Comissão de Administração, Planejamento e Finanças – CAF; 

 

A presidente Mônica Andréa Blanco informou que serão cobrados relatórios 

sobre os trâmites processuais de cada gerente de setor do Conselho; 

 

Aprovação do atendimento ao público presencial 

Encaminhamento 

A presidente Mônica Andréa Blanco informou que a partir do dia 10 de 

janeiro de 2022, os colaboradores do CAU/DF retornarão ao trabalho 

presencial no horário de 10h às 16h. Os funcionários quem tiverem a carga 

horária de 8h por dia deverão estar disponíveis para trabalho remoto de 8h 

às 18h (se aplica a assessores, comissionados e gerentes). 

 

Aprovação do Calendário anual de reuniões do CAU/DF 

Encaminhamento 

Os coordenadores vão encaminhar a minuta de calendário aos membros de 

suas comissões para verificar a viabilidade de aprovação do calendário. O 

calendário será levado para aprovação na próxima Sessão Plenária. 

 

Aprovação do Acordo de Cooperação Técnica com a ABDI 

Encaminhamento 

O conselheiro João Eduardo Martins Dantas explicou que o do que se trata 

o Termo de Cooperação Técnica com a Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial - ABDI, que tem como objetivo principal 

divulgar os cursos de capacitação em BIM (ou em outras soluções 

tecnológicas do setor de arquitetura e urbanismo) realizados pelas Partes, 

por meio de suas plataformas e portais web. O Termo foi aprovado pelos 

conselheiros, gerando a Deliberação n.º 016/2021 – CD-CAU/DF, que 

decidiu: 

1 – Aprovar o Termo de Cooperação Técnica com a Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial - ABDI. 

 

Informes dos Coordenadores 

 

CAF Comissão de Administração e Finanças 

Coordenador Conselheiro Luís Fernando Zeferino 

Relato 

Citou a preocupação com os números apresentados nos relatórios de 

arrecadação (diminuição de 2021 em relação a 2020 e 2019) e também com 

a atual taxa de inadimplência do Conselho. O coordenador da CAF 

informou que está buscando meios de efetivar as cobranças para minimizar 

esses efeitos negativos. Trabalhará para mostrar as ações do CAU/DF por 

meio do Google e do Instagram. O conselheiro falou que vai dar andamento 

ao processo de aquisição de um terceiro cartão coorporativo. 

 

CEF Comissão de Ensino e Formação 

Coordenador Conselheiro Ricardo Reis Meira 
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Relato Sem informes. 

 

CED Comissão de Ética e Disciplina 

Coordenadora Conselheira Giselle Moll Mascarenhas 

Relato 

Falou sobre a 5ª Reunião Extraordinária da CED e discorreu sobre os 

quantitativos atuais de processos distribuídos e relatados e seus 

encaminhamentos. 

 

CEP Comissão de Exercício Profissional 

Coordenador Conselheiro João Eduardo Martins Dantas 

Relato 

O coordenador da CEP falou sobre os temas debatidos na última reunião da 

Comissão, realizada no dia 25 de novembro de 2021 e destacou os assuntos 

que serão tratados na próxima reunião, a ser realizada no dia 13 de 

dezembro de 2021, quais sejam: 1 – Elaboração de um documento de 

direcionamento, em relação à Resolução n.º 51, de 12 de julho de 2013, 

sobre exercício ilegal da profissão por parte de engenheiros; 2 – Em quais 

situações denúncias da CEP-CAU/DF serão encaminhadas à Polícia Civil; 3 

– Dosimetria das multas, parâmetros/ critérios para escolha de valores 

mínimos e máximos. 

 

Revisão da pauta da 120ª Sessão Plenária 

Encaminhamento 
Após alterações, a pauta da 120ª Sessão Plenária foi aprovada por 

unanimidade. 

 

Assuntos gerais 

Encaminhamento 

O conselheiro João Eduardo Martins Dantas sugeriu que que as súmulas das 

reuniões do conselho diretor fossem enviadas via WhatsApp após a 

convocação. 

 

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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