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4ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 03 DE JUNHO DE 2014
ATA
Início: 14h – 03.06.2014. Término: 15h. 1) PRESENÇAS: CONSELHEIROS: Gunter Kohlsdorf, Marcelo
Baiocchi e Tony Malheiros. 1.1) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Cristiano Ramalho, Leandro Coelho e
Luciana Vieira.2) ABERTURA DOS TRABALHOS: O Coordenador da Comissão de Ensino e Formação do
CAU/DF, Conselheiro Tony Malheiros, deu início aos trabalhos. Dentro do princípio educativo do qual a
fiscalização do CAU/DF se reveste, com campanhas visando prioritariamente orientar a atuação dos
profissionais e prevenir a ocorrência de possíveis ilícitos ao invés da atuação simplesmente punitiva,
buscando dar prioridade à inteligência em relação à ação ostensiva, a CEP-CAUDF DELIBEROU oficiar as
Instituições de Ensino Superior colocando o CAU/DF para a realização de palestras de orientação quanto
ao exercício profissional. No ofício, a ser encaminhado às IES , o CAU se coloca à disposição para que
juntos, IES e o Departamento de Fiscalização do CAU/DF, possam definir uma data propícia para que o
Conselho, no cumprimento da sua missão legal ofereça aos alunos da IES, preferencialmente formandos,
orientações quanto ao registro profissional e das atividades técnicas. Ainda dentro das competências do
CAU e do relevante papel do síndico na promoção das normas relativas à segurança da obra
DELIBEROU-SE por, inicialmente, informar aos síndicos das quadras residenciais 404, 405 e 406 sul, da
importância da contratação de profissionais legalmente habilitados e da importância do registro do RRT.
A gerência técnica apresentou à CEP-CAU/DF um modelo de atestado técnico que pode ser oferecido no
sítio eletrônico do Conselho uma vez que muitos profissionais solicitam um modelo ao CAU. DELIBEROUSE por aprovar o modelo apresentado. Após as considerações finais e não havendo mais nada a tratar,
às 15h foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata.
Brasília (DF), 03 de junho de 2014.
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