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DATA  26 de janeiro de 2022 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 

CONVIDADA Sandra Maria França Marinho Conselheira do 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. 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 11ª Reunião Ordinária 

Encaminhamento A Súmula da 11ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade. 

 

Informes 

Encaminhamento 

A presidente Mônica Andréa Blanco deu conhecimento a todos acerca dos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito de ATHIS e que a Comissão responsável 

está se reunindo periodicamente na sede do CAU/DF. Foi sugerido que o 

CAU/DF disponibilizasse um espaço de coworking para que os arquitetos e 

urbanistas do Distrito Federal possam se reunir e tratar de assuntos 

profissionais. Os conselheiros consideraram melhor estudar a ideia para 

concretizá-la no segundo semestre de 2022, por questões de segurança e 

saúde pública; 

 

O vice-presidente Pedro de Almeida Grilo falou sobre a ideia de criar uma 

incubadora, um centro de documentação para arquivar documentos dos 

arquitetos e um espaço de exposição na sede do CAU/DF. Todos os planos 

citados dependem de uma diminuição nos casos de transmissão do 

Coronavírus e estabilização do quadro de saúde pública no Distrito Federal; 

 

A conselheira Sandra Maria França Marinho informou que a Comissão de 

ATHIS será recomposta e falou sobre a ideia de criar um escritório da 

Comissão descentralizado fisicamente do CAU/DF, sobretudo para 

catalogar e armazenar o banco de matérias doados para projetos de ATHIS; 
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A presidente falou sobre o planejamento das ações de fiscalização para o 

ano de 2022, que poderá contar com métodos já consolidados em outros 

CAU/UF. Serão convidados representantes dos setores de fiscalização de 

determinados CAU/UF para apresentarem seus métodos. A ideia inicial é 

que sejam realizadas ações em diferentes Regiões Administrativas do DF, 

com o estabelecimento de metas quanto à área de abrangência dessas ações 

externas. 

 

Ad referendum referente ao atendimento ao público presencial 

Encaminhamento 

A presidente Mônica Andréa Blanco deu conhecimento acerca da 

Deliberação Plenária Ad Referendum n.º 001/2022 que estabelece que a 

partir do dia 12 de janeiro de 2022, os colaboradores do CAU/DF retornarão 

ao trabalho presencial no horário de 10h às 16h, nas terças e quintas-feiras. 

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). 

 

Informes dos Coordenadores 

Encaminhamento 

Os conselheiros informaram que já estão definindo os nomes de membros 

das suas respectivas comissões, que serão consolidados e deliberados na 

121ª Sessão Plenária do CAU/DF.  

 

Revisão da pauta da 121ª Sessão Plenária 

Encaminhamento 
Após alterações, a pauta da 121ª Sessão Plenária foi aprovada por 

unanimidade.  

 

Assuntos gerais 

Encaminhamento Sem assuntos gerais. 

 

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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