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CHAPA 02-DF

Candidatos:
RAUL WANDERLEY GRADIM (Titular) e LUIS FERNANDO ZEFERINO (suplente)
DANIEL MANGABEIRA DA VINHA (Titular) e ANDRÉ VELLOSO RAMOS (suplente)
HELENA ZANELLA (Titular) e ANDRÉ BELLO (suplente)
LUCIANA JOBIM NAVARRO (Titular) e LETICIA MIGUEL TEIXEIRA (suplente)
GABRIELA DE SOUZA TENORIO (Titular) e JULIA TEIXEIRA FERNANDES (suplente)
ANTONIO MENEZES JUNIOR (Titular) e CLÉCIO NONATO REZENDE (suplente)
DANIEL MARCOS SZWEC DOS SANTOS FERNANDES (Titular) e PAULO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE (suplente)
PEDRO DE ALMEIDA GRILO (Titular) e JOAO EDUARDO MARTINS DANTAS (suplente)
BRUNO TAMM RABELLO (Titular) e LIANEZ BASTOS PADILHA (suplente)
HERMES ROMÃO CAMPOS JUNIOR (Titular) e SUYENE RIETHER ARAKAKI (suplente)
JULIANA OLIVEIRA SANTANA (Titular) e HENRIQUE EDUARDO CALDAS COUTINHO (suplente)
WILLIAM VÉRAS RIBEIRO DE SOUZA (Titular) e CANDIDA DE ALMEIDA MACIEL (suplente)

Obs. Veja a síntese de currículos de cada candidato após o plano de trabalho. 

Plano de trabalho:
CAU – FORTALECIMENTO E APROXIMAÇÃO O papel primordial da chapa que se oferece para 
conduzir o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/DF para o triênio 2018/2020 está vinculado à 
valorização da profissão, por meio da busca pela qualidade em todos os âmbitos de atuação: na 
formação do arquiteto, no exercício profissional, na melhoria da produção da cidade e na própria 
gestão do CAU; e à aproximação entre a sociedade e o Conselho, esclarecendo a abrangência da sua 
função institucional. A chapa se propõe a aprimorar ações em defesa do patrimônio cultural, histórico e 
ambiental do DF, valorizando as diversas escalas de planejamento; do projeto completo como 
instrumento de qualidade de obras e serviços; do concurso público de projetos como forma de 
contratação; e da assistência técnica gratuita em ações de interesse social. Propõe-se, ainda, a 
estimular a diversificação da atuação do profissional; fortalecer o Colégio de Entidades de Arquitetura 
e Urbanismo – CEAU/DF; e viabilizar mecanismos que aproximem o CAU do arquiteto e urbanista. 1. 
FORMAÇÃO DO ARQUITETO - Ampliar e aprimorar o vínculo do CAU/DF com os arquitetos e 
urbanistas que desenvolvem atividades ligadas ao meio acadêmico; - Promover debates para a 
melhoria da qualidade do ensino de graduação em Arquitetura e Urbanismo; - Discutir mecanismos 
que promovam e afiram a qualidade da formação profissional; - Estabelecer e discutir novos meios de 
atuação do CAU para aprimorar o programa de educação continuada, visando ao aperfeiçoamento 
profissional. 2. EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO - Trabalhar para melhor esclarecer o 
papel do arquiteto junto à sociedade; - Combater o exercício ilegal da profissão; - Reiterar a 



necessidade do provimento de cargos de arquitetos por arquitetos; - Ampliar a aproximação com o 
poder legislativo para defender as demandas da sociedade no que se refere à arquitetura e urbanismo, 
como por exemplo a revisão da lei de licitações; - Reafirmar padrões de conduta ética profissional que 
influenciem moral e financeiramente a atuação do arquiteto e urbanista; - Catalogar e divulgar boas 
experiências em arquitetura e urbanismo. - Estimular e apoiar premiações anuais que reconheçam a 
boa prática profissional nos campos da arquitetura e urbanismo (prática, ensino e pesquisa). 3. 
PRODUÇÃO DA CIDADE - Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado, 
como consultor e propagador de boas práticas na construção de uma cidade sustentável; - Incentivar 
e aprimorar mecanismos de fiscalização, incentivar que o cidadão participe, seja um fiscalizador, 
utilizando para isso mídias digitais e participação efetiva junto aos agentes governamentais e à 
sociedade; - Fortalecer e incentivar de maneira sustentável a promoção de assistência técnica; - 
Desenvolver e cobrar uma agenda a favor da qualidade da arquitetura e urbanismo da cidade; - 
Incentivar a implementação de concursos públicos para projetos de diferentes escalas; 4. GESTÃO DO 
CAU - Seguir na busca constante pela otimização das rotinas do Conselho, valorizando seu corpo 
técnico e revendo processos internos cujos temas sugiram sobreposição com outros órgãos; - Utilizar 
dados estatísticos para melhor atender às demandas relativas à prática profissional e direcionar as 
práticas do CAU, atualizando e complementando a base de informações de forma contínua; - 
Diversificar os canais de comunicação entre o CAU, os profissionais e a sociedade; - Fortalecer a 
representatividade da entidade junto aos órgãos do governo e entidades afins; - Estimular a equidade 
de gênero e a diversidade de forma ampla nas atividades promovidas ou apoiadas pelo CAU; - Realizar 
eventos periódicos de apresentação das atividades realizadas pelo CAU. 

Candidatos a conselheiro federal e suplente:
RAUL WANDERLEY GRADIM ( TITULAR )

Currículo : Raul Wanderley Gradim Arquiteto e Urbanista pela FAU – UnB CAU A5892-0
06/2016 – Atual - Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito 
Federal - Coordenador do Grupo Técnico Executivo do Programa Habita Brasília. 09/2010 
- 04/2016 - Escritório próprio. 09/1983 - 07/2010 - Banco do Brasil S/A – Arquiteto, 
atuando na elaboração de projetos de arquitetura e fiscalização de obras; Gerente de 
Engenharia em Brasília/DF; Gerente da Divisão de Avaliações e Gerente da Divisão de 
Obras em Brasília/DF; Gerente Regional de Engenharia e Logística em Brasília/DF e 
Recife/PE. IAB/DF - Associado desde 1985, integrante da Diretoria durante as gestões de 
1986 a 1992 como Diretor e Vice-Presidente, atualmente integra o Conselho 
Superior/COSU como titular. 

LUIS FERNANDO ZEFERINO ( SUPLENTE )



Currículo : Graduado em arquitetura e urbanismo pela FAU – UnB em 1998. Enquanto 
estudante participou ativamente no movimento estudantil junto a FENEA. Atua em 
escritório próprio nas áreas de projeto, execução de obras, avaliação de imóveis e perícia 
judicial há 19 anos. Pesquisador do tema corrupção no projeto de arquitetura e na 
execução de obras públicas, pretende atuar ativamente na defesa do Concurso de Projeto 
e na obrigatoriedade de Projeto Completo para as licitações de projeto e obras públicas.

Candidatos a conselheiros estaduais e 
suplentes:
1 . DANIEL MANGABEIRA DA VINHA ( TITULAR )

Currículo : Daniel Mangabeira da Vinha é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela 
Universidade de Brasília em 1999. Sócio Fundador da BLOCO Arquitetos Associados 
sediada em Brasília-DF. 2014 - Trabalho escolhido para representar a universidade no 
RIBA President's Award for Research, promovido pelo Instituto Real de Arquitetos 
Britânicos - RIBA em Londres. 2013 - Master of Arts in Architecture (MA.Arch) pela 
University of Westminster, Londres – com Distinção. Jurado em concursos de arquitetura 
no Brasil e em 2012 fez parte do júri do concurso Core77 Awards promovido pela revista 
norte-americana Core77 em New York. Entre 2009 e 2011 - foi Conselheiro da Fundação 
Athos Bulcão. Entre 2008 e 2010 - Diretor Cultural do Instituto de Arquitetos do Brasil em 
Brasília (IAB-DF). Em 2003 - Comissão organizadora da Bienal de Arquitetura de Brasília. 

1 . ANDRÉ VELLOSO RAMOS ( SUPLENTE )



Currículo : Graduou-se arquiteto e urbanista pela Universidade de Brasília em 2010, tendo 
cursado, anteriormente, Engenharia Elétrica na mesma instituição. No mesmo ano, obteve 
Masters of Science in Architecture pelo Politécnico de Turim, Itália, apresentando 
pesquisa desenvolvida como bolsista em Lisboa, Portugal. No ano de 2013, passou a 
integrar o escritório ArqBr Arquitetura e Urbanismo como sócio do arquiteto Eder Alencar. 
Nos últimos anos, tem obtido bons resultados e reconhecimento em concursos, mostras e 
exposições nacionais de arquitetura: 2º Lugar - Centro de Cultura, Eventos e Exposições 
de Cabo Frio-RJ – 2014; 4º Lugar - Sede Administrativa da Câmara Legislativa de Porto 
Alegre-RS - 2014; 2º Lugar - Centro de Ensino Fundamental - Riacho Fundo II-DF – 
CODHAB-DF - 2016; 3º Lugar - Unidade Básica de Saúde - Riacho Fundo II-DF – 
CODHAB-DF - 2016; 1º Lugar - Unidades Habitacionais Coletivas em Sobradinho-DF – 
CODHAB-DF - 2016; Menção Honrosa - Unidade SESC LiLimeira-SP - 2017. 

2 . HELENA ZANELLA ( TITULAR )

Currículo : HELENA ZANELLA é arquiteta e urbanista formada na UnB em janeiro de 
1989. Participou do programa de pós-graduação do Laboratório Brasileiro de Design 
Industrial-LBDI, em Florianópolis (1989 a 1990). Servidora de carreira do Tribunal Superior 
do Trabalho desde 1984. Foi diretora do Serviço de Engenharia do TST (1997-1999). 
Presidente do IAB/DF no biênio 1993-1995 e membro do Conselho Superior do IAB de 
(1993-1997). Conselheira do CREA/DF (1998-2000), representante do Sindicato de 
Arquitetos do DF. Foi professora do UniCEUB (2000-2003). Trabalhou na Presidência da 
República, como integrante da equipe do PROTECH-Programa de Difusão de Tecnologia 
para Habitação (1992-1994) , e no Governo do Distrito Federal, como Chefe de Gabinete 
da TERRACAP (1995-1997) e Chefe de Gabinete da SEGETH (2015-2017). 

2 . ANDRÉ BELLO ( SUPLENTE )

Currículo : Arquiteto e Urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de Brasília. Analista de Planejamento e Gestão Urbana do Governo do 
Distrito Federal. Servidor da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do 
Distrito Federal. Associado do Instituto de Arquitetos do Brasil desde 1997. Conselheiro 
titular, representante do IAB, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia do Distrito Federal no período 2003-2008 e 2011. Diretor de Intercâmbio 
Institucional do IAB na gestão 2010-2011. Vice-Presidente do IAB na gestão 2012-2013. 
Conselheiro fiscal na gestão 2014-2016 do IAB. Conselheiro fiscal na gestão 2017-2019 
do IAB. Conselheiro suplente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal 
no triênio 2015-2017. 



3 . LUCIANA JOBIM NAVARRO ( TITULAR )

Currículo : Luciana Jobim Navarro é Arquiteta e Urbanista, especialista em Artes Visuais, 
Mestra em Teoria e História da Arquitetura e da Cidades e pós-graduanda em 
Planejamento de Cidades. Professora universitária da cadeira de urbanismo, planejamento 
urbano e teoria e história da arquitetura e do urbanismo no IESPLAN - DF. Atua como 
arquiteta, urbanista e fotógrafa autônoma e com produção cultural e educativa em artes 
visuais. Atual Conselheira Suplente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF (2015-
2017) e Diretora Administrativa-Financeira do Sindicato dos Arquitetos do DF (2017-2020). 

3 . LETICIA MIGUEL TEIXEIRA ( SUPLENTE )

Currículo : Letícia Miguel Teixeira, 20/09/1977, natural de Belo Horizonte. Arquiteta 
Urbanista, Servidora Pública Federal da diretoria de Planejamento e Gestão Urbana da 
Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades desde 2006. 
Atua na capacitação de técnicos de municípios e demais profissionais acerca do uso de 
instrumentos do Estatuto da Cidade (lei 10257/2001) e metodologias de Planejamento 
Urbano, com ênfase em Revisão de Planos Diretores Participativos, Planejamento da 
Expansão Urbana (em especial na Amazônia Legal) e Reabilitação Urbana. Também 
leciona disciplinas de Projeto Urbanístico e Arquitetônico e Planejamento Urbano e 
Regional no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da UNIP- Universidade 
Paulista desde 2014. Foi consultora da Unesco no Programa Monumenta nos anos de 
2004 a 2006. Mestra em Teoria, História e Crítica da Arquitetura e Urbanismo pela UNB 
(2010) e Arquiteta Urbanista graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais (2002). 

4 . GABRIELA DE SOUZA TENORIO ( TITULAR )



Currículo : Arquiteta e urbanista, mestre e doutora pela Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo/FAU da Universidade de Brasília/UnB. Sua tese recebeu menção honrosa no 
Prêmio ANPARQ 2012. Possui dois prêmios em concursos nacionais de urbanismo. 
Realizou treinamento no escritório Gehl Achitects, em Copenhague, e cursos voltados 
para placemaking, na organização Project for Public Spaces, em Nova York. É professora 
em dedicação exclusiva do quadro permanente da FAU-UnB desde 1996. Orienta 
dissertações e trabalhos finais de graduação e ministra as disciplinas Projeto de 
Urbanismo e Avaliação de Pós-ocupação de Espaços Públicos (graduação), e Espaços 
Públicos (pós-graduação). Foi coordenadora de extensão, de graduação e da área de 
informática da FAU, além de representante da Faculdade em conselhos superiores. Criou 
e coordena o Centro de Estudos de Espaços Públicos/CEEP, que produz e divulga 
pesquisas sobre espaços públicos, atuando, inclusive, em colaboração com órgãos do 
Governo do Distrito Federal.

4 . JULIA TEIXEIRA FERNANDES ( SUPLENTE )

Currículo : Arquiteta pela FAU/UnB (2000), Mestre (2009) e Doutora (2016) em Arquitetura 
Sustentável e Conforto Ambiental pela FAU/UnB , sócia de escritório de arquitetura (2000-
2010), pesquisadora do Laboratório de Controle Ambiental e Eficiência Energética 
(LACAM) da FAU/UnB, professora de Pós-Graduação em cinco cursos na área de 
Arquitetura, Engenharia e Design de Interiores do IPOG (Instituto de Pós-Graduação) e 
sócia diretora da empresa Quali-A Conforto Ambiental e Eficiência Energética, que presta 
consultorias e treinamentos, sendo um dos quatro OIAs (Organismos Acreditados pelo 
Inmetro) para emissão da Etiqueta PBE Edifica (Procel/Eletrobras).

5 . ANTONIO MENEZES JUNIOR ( TITULAR )



Currículo : 1. CPF: 227.304.781-91; RG: 555.879 - SSP-DF; CAU - A132586; 
menezes.junior@uol.com.br 2. Arquiteto graduado (1986) e mestre em desenho urbano 
(2004) pela Universidade de Brasilia. 3. Atividade profissional atual (após maio/2017): 
servidor da Secretaria de Cultura/ DF. 4. Principais atividades antecedentes: - servidor do 
Ministerio das Cidades no Programa de Regularização Fundiaria Urbana (2004 a abril/ 
2017); - Docente do curso de arquitetura e urbanismo/ FACIPLAC (2004 a 2015); - 
Servidor da Secretaria de Cultura/DF (1988 a 2002). - Profissional liberal no exercício 
autonomo de elaboração e projetos de arquitetura e execução de obras (1986 a 2003); - 
Prestador de serviços ao Estado do Maranhão para revitalização de bens culturais (1987). 
5. Mandatos: coordenador do Sindicato dos Arquitetos do DF (3 mandatos); dirigente da 
FNA (3 mandatos); vice-presidente do IAB-DF ( 1 mandato); conselheiro do CREA-DF (2 
mandatos; suplente do conselheiro federal do DF no CAU-BR (2012 a 2014). 

5 . CLÉCIO NONATO REZENDE ( SUPLENTE )

Currículo : Arquiteto e Urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de Brasília - FAU/UnB Arquiteto Analista de Planejamento e Gestão Urbana 
do Governo do Distrito Federal. Servidor da Secretaria de Estado de Gestão do Território 
e Habitação do Distrito Federal desde julho de 2006. Membro associado do Instituto de 
Arquitetos do Brasil desde 1997. Conselheiro titular do Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal de 2003 à 2007. Membro do Conselho 
Superior do IAB de 2008 à 2013. Conselheiro suplente do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Distrito Federal no triênio 2015-2017. 

6 . DANIEL MARCOS SZWEC DOS SANTOS FERNANDES ( TITULAR )

Currículo : Graduação pela Universidade Federal do Ceará - UFC (2004); Pós-graduação 
em Compliance pela UNYLEYA (2017); atuação no poder público como Diretor de 
Urbanismo na Prefeitura Municipal de Itapema/SC (2006-2009), Analista MTUR-IV no 
Ministério do Turismo (2009-2013) e Arquiteto na Caixa Econômica Federal desde 2013.

6 . PAULO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE ( SUPLENTE )



Currículo : Sócio da AeT Arquitetura Planejamento e Transportes desde 1996, Paulo 
Cavalcanti de Albuquerque é arquiteto com atuação em planejamento urbano e dos 
transportes, tendo atuado na esfera pública, entre 1983 e 1990 (Metrô de Recife), e junto a 
organizações públicas e privadas entre 1990 e 2017.

7 . PEDRO DE ALMEIDA GRILO ( TITULAR )

Currículo : Arquiteto graduado em 2009 pela Faculdade de Arquitetura da Universidade 
de Brasília. Mestrado (em curso) pela mesma instituição. Sócio diretor do escritório CoDA 
arquitetos, desde 2011, onde desenvolve projetos de diversas escalas nas áreas de 
habitação, comercial e corporativo. Em 2015 o escritório recebeu a segunda colocação no 
prêmio Nova Arquitetura de Brasília, na categoria edifício construído. Em 2016, em 
parceria com o escritório ArqBr, recebeu a primeira colocação no concurso nacional de 
arquitetura para a construção de um conjunto habitacional em Sobradinho/DF, atualmente 
em fase de licitação.

7 . JOAO EDUARDO MARTINS DANTAS ( SUPLENTE )



Currículo : ARQUITETO E URBANISTA graduado em 2011 pelo Centro Universitário de 
Brasília – UniCEUB, Brasília/DF. Pós-graduando em Gerenciamento de obras, Tecnologia 
& Qualidade da Construção. Arquiteto dos setores de análise e aprovação de projetos de 
arquitetura legal do Governo do Distrito Federal, tendo atuado em cargos de chefia, 
gerenciamento e direção na Administração Regional de Brasília – RA I, de 2012 a 2014, e 
na Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos - DIAAP até o ano de 2015. Compõe o 
corpo técnico da Central de Aprovação de Projetos – CAP, tendo ocupado os cargos de 
Gerente de Unidade de Planejamento Territorial e de Diretor de Aprovação de projetos 
complexos. Atualmente ocupa o cargo de Assessor Especial de Gabinete, responsável 
pelo gerenciamento de demandas estratégicas.

8 . BRUNO TAMM RABELLO ( TITULAR )

Currículo : Nome : Bruno Tamm Rabello CAU: A8355-0 CPF: 179.118.851-68 RG: 159.387 
Email: brabelllo@gmail.com Currículo: Arquiteto formando pela FAU/UnB em 1982. 
Mestrado em Desenho Urbano concluído em 2003. Trabalhou no escritório de arquitetura 
de Elvin Mackay Dubugras de 1980 à 1983 e em escritório próprio. A partir de dezembro 
de 1983 até julho de 2017 foi arquiteto da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. 
Nesse período ocupou os cargos de Gerente Imobiliário da Diretoria Técnica, Gerente de 
Regularização Fundiária da Diretoria Técnica, Chefe do Núcleo de Análise do Território da 
Gerência de Regularização Fundiária, Assessor da Diretoria Técnica, Gerente de 
Prospecção de Novos Empreendimentos da Diretoria de Prospecção e Formatação de 
Novos Empreendimentos, Assessor e Coordenador da Diretoria de Prospecção e 
Formatação de Novos Empreendimentos. No período de dezembro de 1991 à março de 
1995 foi cedido ao Instituto de Ecologia e Meio Ambiente – IEMA da então Secretaria de 
Meio Ambient

8 . LIANEZ BASTOS PADILHA ( SUPLENTE )



Currículo : Arquiteta pela IESPLAN (2005) com atuação em projetos de engenharia de 
trânsito, geoprocessamento e participação no desenvolvimento do manual técnico do 
Programa Cicloviário do DF dentro do DETRAN/DF (1999-2008) , Membro do Conselho 
Especial de Segurança -CONSEG - Cooperação voluntária com a política de segurança 
pública e defesa social do Distrito Federal (2006-2008),mobilidade urbana na antiga 
Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano -SEDHAB (2008),com 
regularização fundiária e contratos de PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) 
dentro da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF -CODHAB (2008-2012), 
projetos de arquitetura e interiores (2009-2012) e projetos de parcelamento urbano - VIA 
ENGENHARIA (2012-2017).

9 . HERMES ROMÃO CAMPOS JUNIOR ( TITULAR )

Currículo : Arquiteto Urbanista graduado pelo Centro Universitário de Brasília - Uniceub, 
em 2009. Colaborou durante os anos de 2005 a 2007 no escritório TAO arquitetura. 
Participou de diversos concursos públicos de projeto de arquitetura promovidos pelo 
Instituto de Arquitetos do Brasil. Integrou a equipe classificada em segundo lugar, liderada 
pelo arquiteto Paulo Henrique Paranhos, no Concurso Público Nacional de Arquitetura da 
Universidadedo ABC Santo André. Representou o Uniceub na edição do 21 Prêmio Opera 
Prima, com o projeto final de graduação: Vinícula de Bagé. Premiado na edição 10 Prêmio 
Jovens Arquitetos, promovido pelo Instituto de arquitetos do Brasil - Departamento de 
São Paulo. Obteve premiação no Concurso Público Nacional de Projetos de Arquitetura 
para a Estação Comandante Ferraz, na Antártica.

9 . SUYENE RIETHER ARAKAKI ( SUPLENTE )

Currículo : Arquiteta e Urbanista graduada pela Universidade de Brasília, em 1997. 
Especializada em Interior Design pelo IED em Milão, Itália, em 1997. Mestre em arquitetura 
pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB, concluído em 2012. Associou-se, em 
1997, ao escritório Sérgio Roberto Parada arquitetos associados, colaborando na 
condição de co-autora em diversos projetos, dentre os quais destacam-se o Aeroporto 
Internacional de Brasília, Edifício SIVAM, Terminal de Cargas do Aeroporto de Manaus e o 
Edifício Garagem de Congonhas. Participou de mostras nacionais e internacionais de 
arquitetura e urbanismo. Coordenou concursos públicos nacionais de projetos 
promovidos pelo IAB/DF, para Passagens sob o Eixão e Brasília: Território e Paisagem, 
para os Estudos Preliminares de Arquitetura e Paisagismo para o Parque Urbano e 
Vivencial do Gama e para o Parque Ecológico Canela de Ema, em Sobradinho II, DF. Atua 
como professora, desde 2004, no UniCEUB. Sócia-fundadora do TODO arquitetura.

10 . JULIANA OLIVEIRA SANTANA ( TITULAR )



Currículo : Arquiteta e Urbanista pela Universidade Santa Úrsula, RJ (2002), estudou 
Interior Design no Instituto Marangoni, Milão, Itália (2007). Pós- graduanda em MBA em 
Construções Sustentáveis pelo INBEC. Arquiteta autônoma, atua em projetos residenciais, 
corporativos e comerciais. Sócia administradora da empresa GRT Brasil ltda, que presta 
serviço em projetos de arquitetura , engenharia, infraestrutura e na comercialização de 
polímeros acrílicos para diversas aplicações na indústria da construção civil. 

10 . HENRIQUE EDUARDO CALDAS COUTINHO ( SUPLENTE )

Currículo : Arquiteto e urbanista, formado pela Universidade de Brasília em 1997. Sócio-
gerente do escritório Bloco Arquitetos Associados Ltda

11 . WILLIAM VÉRAS RIBEIRO DE SOUZA ( TITULAR )

Currículo : William Veras é graduado em Direito e em Arquitetura e Urbanismo. É sócio do 
Estúdio Mova Arquitetura e Design, onde atua desde 2009 com projetos residenciais, 
comerciais e institucionais. É membro da atual gestão do IAB-DF. 

11 . CANDIDA DE ALMEIDA MACIEL ( SUPLENTE )



Currículo : Arquiteta e Urbanista formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de Brasília (FAU-UnB), com Pós-graduação em Engenharia Acústica de 
Edificações e Ambiental pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia 
da Universidade de São Paulo (FDTE-USP). Apresentou trabalhos científicos em 
Cambridge e Unicamp. É consultora da Síntese Acústica Arquitetônica, atuando na área 
há mais de 17 anos. Coordenadora da Regional Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de 
Acústica - SOBRAC e conselheira da PROACUSTICA 


