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DATA  22 de março de 2022 HORÁRIO 12h30 às 14h00 

LOCAL Sede do CAU/DF 

 

PARTICIPANTES 

Pedro de Almeida Grilo Vice-presidente CAU/DF 

Luís Fernando Zeferino Coordenador CAF 

Ricardo Reis Meira Coordenador CEF 

Giselle Moll Mascarenhas Coordenadora CED 

Gabriela Cascelli Farinasso Coordenadora CEP 

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 da 

presidente Mônica Andréa Blanco. 

 

Leitura e aprovação da pauta 

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

 

Aprovação da Súmula da 2ª Reunião Ordinária 

Encaminhamento A Súmula da 2ª Reunião Ordinária de 2022 foi aprovada por unanimidade. 

 

Informes da Vice-Presidência 

 

1 Comissão Temporária de Patrimônio 

Encaminhamento 

O vice-presidente e coordenador da Comissão Temporária de Patrimônio, 

Pedro de Almeida Grilo informou que iniciou um planejamento para 

realizar a entrega do Selo CAU/DF – Arquitetura de Brasília - na Semana 

em que se comemora o Dia Nacional do Patrimônio Cultural, em 17 de 

agosto. Os temas premiados vão seguir as categorias do ano anterior e 

acrescentar a categoria de edifícios comerciais. 

 

Criação de cartão corporativo 

Encaminhamento 

O Coordenador da CAF, Luís Fernando Zeferino, explicou o objetivo em 

criar um novo cartão de pagamentos e a importância desse processo, que dá 

mais liberdade ao CAU/DF para conseguir contratar e realizar compras de 

pequeno porte atendendo o limite para dispensa de licitação (R$ 17.600,00 

anual). A questão será levada ao Plenário do CAU/DF para análise e 

decisão. Após debate sobre o assunto a Comissão exarou a Deliberação n.º 

002/2022 – CD-CAU/DF, que deliberou: 

1 – APROVAR a criação de cartão coorporativo com limite anual de R$ 

17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais); 

 

2 – Pelo envio da matéria ao Plenário do CAU/DF para análise; 
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Nota conjunta ao enfrentamento do EaD – CAU/RS 

Encaminhamento 

O coordenador da CEF, Ricardo Reis Meira, explicou que o CAU/DF 

recebeu um oficio do CAU/RS comunicando sobre o seu posicionamento 

em relação ao Ensino à Distância. A posição do CAU/RS tem um viés de 

enfrentamento ao EaD. A CEF/DF elaborará um texto de com o 

posicionamento da Comissão acerca do tema. 

 

Cessão de veículo ao CAU/DF 

Encaminhamento 

O gerente geral, Flávio Soares Oliveira, falou sobre a intenção de que o 

CAU/BR doe um veículo para o CAU/DF a fim de atender demandas 

administrativas. O CAU/BR deliberará acerca da cessão do veículo na 

próxima Sessão Plenária. 

 

Informes dos Coordenadores 

 

CAF Comissão de Administração e Finanças 

Coordenador Conselheiro Luís Fernando Zeferino 

Relato 

O Coordenador da CAF, Luís Fernando Zeferino, falou sobre as despesas 

futuras com a recuperação estrutural do edifício da sede do CAU/DF. A 

execução dos reparos terá seu custo dividido entre os entes ocupantes do 

edifício (CAU/DF, UNICEF e OTCA), ou seja, de aproximadamente 

33,33% para cada. As necessidades e custos exatos serão levantados e 

trazidos futuramente para informe e discussão do tema. 

 

CEF Comissão de Ensino e Formação 

Coordenador Conselheiro Ricardo Reis Meira 

Relato 

O coordenador Ricardo Reis Meira falou as ações planejadas da CEF para 

2022 e informou que serão formadas equipes para se responsabilizar pela 

viabilização de cada ação. O conselheiro falou sobre a intenção de alterar a 

premiação do Prêmio CAU TCC para que seja feito em dinheiro. O 

conselheiro destacou que CAU/SC já realiza a premiação desta forma e que 

está em contato com este CAU para analisar o modo de operação efetuado e 

implementar no CAU/DF. A viabilidade da ideia será analisada em conjunto 

com setor jurídico do CAU/DF. 

 

CED Comissão de Ética e Disciplina 

Coordenadora Conselheira Giselle Moll Mascarenhas 

Relato 

A coordenadora da CED, conselheira Giselle Moll Mascarenhas falou sobre 

o anteprojeto da CED-CAU/BR, que traz a proposta de revisão da 

Resolução n.º 143, que dispõe sobre as normas para condução do processo 

ético-disciplinar. A proposta tende, ao mesmo tempo, dar celeridade à 

análise dos processos, porém, cria mais instancias de recurso. A questão 

será tratada em reunião extraordinária da CED para elaborar uma 

manifestação do CAU/DF acerca do assunto. A conselheira falou, também, 

sobre a realização de oitiva, na sede do CAU/DF, com o objetivo de colher 
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alegações finais feita por denunciante de processo ético-disciplinar. 

 

CEP Comissão de Exercício Profissional 

Coordenadora Conselheira Gabriela Cascelli Farinasso 

Relato 

A conselheira Gabriela Cascelli Farinasso informou que a 2ª Reunião 

Ordinária da CEP, não ocorreu por falta de quórum. A conselheira 

comunicou que participará do fórum de coordenadores de CEP/UF, a ser 

realizado no Rio de Janeiro. O evento vai durar dois dias e tem como 

objetivo trocas de experiências e boas práticas.  

 

Revisão da pauta da 123ª Sessão Plenária 

Encaminhamento 
Após alterações, a pauta da 123ª Sessão Plenária foi aprovada por 

unanimidade.  

 

Assuntos gerais 

Encaminhamento 

A conselheira Giselle Moll Mascarenhas comunicou que no sábado, dia 26 

de março de 2022, será realizado, no Museu da República, o evento “O DF 

Que a Gente Quer - Visão 2022-2040” realizado pelo Codese-DF. A 

conselheira convidou a todos para o evento. 

 

Considerando a conjuntura epidemiológica e reuniões deliberativas virtuais decorrentes, 

atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 

 

 

 

 

Pedro de Almeida Grilo 

 Vice-presidente do CAU/DF  
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