ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO CAU/DF

Brasília, 28 de abril de 2015
1

Início: 12h00min Término: 13h50min 1) Presenças: Conselheiros Alberto de Faria, Elza Kun-

2

ze, Gunter Kohlsdorf, Igor Campos, Ricardo Reis e Rogério Markiewicz. 2) Abertura dos tra-

3

balhos. O Gerente da Fiscalização, Cristiano Ramalho, iniciou a reunião dando ciência dos an-

4

damentos dos seguintes processos: processo n.º 171599/2014, cujo interessado é o senhor Samu-

5

el Leandro de Santana e processo n.º 184353/2014, cujo interessado é o senhor Antônio Eustá-

6

quio. Sobre esse último processo, relatou, ainda, que a consulta elaborada pelo CAU à Agência

7

de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS –, foi respondida. O Conselheiro Gunter Kohls-

8

dorf pediu a palavra para sugerir que, em caso de intimação demolitória lavrada pela AGEFIS, os

9

Arquitetos e Urbanistas envolvidos também deveriam ser punidos. Não houve, entretanto, deli-

10

beração acerca do tema. A palavra foi passada ao Gerente de Fiscalização, que deu ciência do

11

reenvio do Ofício n.º 292/2015-PRES, relativo ao processo n.º 173469/2014, acerca da harmoni-

12

zação das ações entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU – e o Conselho Regional

13

de Engenharia e Agronomia – CREA. O Conselheiro Igor Campos propôs uma consulta ao De-

14

partamento Jurídico do CAU/DF para verificar se o CAU teria competência para representar

15

proprietários em caso de notificação irregular do CREA. Em seguida, o Conselheiro Igor Cam-

16

pos relatou os processos referentes a: a) Solicitação de cancelamento de RRTs com a seguinte

17

numeração: 2644815, 3370828, 1959800 e 357191. b) Solicitação de interrupção de registro pro-

18

fissional dos Arquitetos e Urbanistas: Luiza Borges Vargas e Walter Alves Mourão. c) Registros

19

de RRTs Extemporâneos com a seguinte numeração: 3336203, 3404094 e 3432696. Em seguida,

20

o Conselheiro solicitou esclarecimentos acerca das denúncias protocoladas pelo arq. e urb. Gus-

21

tavo Abrahão. A palavra foi passada, então, ao Conselheiro Alberto de Faria que, ao ouvir o rela-

22

to do processo de denúncia n.º 206.631/2014, cujo interessado é o arq. e urb. José Galbinski,

23

sugeriu que o CAU enviasse um ofício à revista Veja informando que o arq. e urb. Roberto Car-

24

ril está em débito com as anuidades do Conselho e, portanto, não poderia estar atuando como

25

Arquiteto e Urbanista. Não houve, entretanto, deliberação acerca do tema. Em seguida a palavra

26

foi passada ao Conselheiro Aleixo Furtado, que relatou o processo referente a contratações de
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27

Arquitetos e Urbanistas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O

28

Conselheiro Alberto de Faria sugeriu que o CAU/DF enviasse um ofício ao Instituto do Patrimô-

29

nio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN –, assim como à Superintendência do órgão no Dis-

30

trito Federal, para que se manifestassem sobre o tema. 3) Relato de processos. A Conselheira

31

Elza Kunze relatou os seguintes processos: a) Processo n.º 1000011696/2014, cuja interessada é

32

a empresa Jota Simões Construtora Ltda., sobre ausência de registro da empresa junto ao

33

CAU/DF. DELIBEROU-SE pelo arquivamento. b) Processo n.º 1000011553/2014, cuja interes-

34

sada é a empresa Kramer Arquitetura, Construções e Reformas, sobre ausência de registro da

35

empresa junto ao CAU/DF. DELIBEROU-SE pelo arquivamento. c) Processo de denúncia n.º

36

1820/2015, cujo interessado é a empresa MEPS Engenharia e o Green Building Council Brasil,

37

que trata de suposto uso indevido de imagens do projeto “Casa Piloto – Referencial Casa Brasil”.

38

O processo foi devolvido ao Departamento de Fiscalização para que verificasse informações. d)

39

Processo n.º 236.335/2015, cujo interessado é o senhor Flávio Oliveira, relativo à suposta altera-

40

ção de fachada do condomínio Città Residence. DELIBEROU-SE por notificar os proprietários

41

das unidades por exercício ilegal da profissão de Arquitetura e Urbanismo, e por oficiar a AGE-

42

FIS para que tome as devidas providências. DELIBEROU-SE, ainda, pela manutenção do auto

43

de infração e aplicação de multa dos seguintes processos: a) Processo n.º 1000012655/2014, cujo

44

interessado é o arq. e urb. Jeová Nunes de Oliveira, acerca de suposto acobertamento. b) Proces-

45

so n.º 1000008701/2014, cuja interessada é a arq. e urb. Júlia Miranda Amado, relativo à débito

46

de anuidade. c) Processo n.º 1000016277/2015, cuja interessada é a empresa Gisa Figueira Deco-

47

ração, acerca de ausência de registro da empresa junto ao CAU/DF. A palavra foi passada, então,

48

para o Conselheiro Rogério Markiewicz, que propôs que o CAU enviasse correspondência às

49

entidades (Sinduscon-DF, etc.) divulgando a Resolução do CAU n.º 75 e a Lei Distrital n.º

50

3569/2005, que dispõe sobre a inclusão dos nomes e registros dos autores e responsáveis técni-

51

cos nas propagandas de obras e edificações. Em seguida, o Conselheiro Igor Campos questionou

52

se seria possível criar algum mecanismo para salvaguardar a autoria dos autores de projetos de

53

grandes empresas. Sobre esse assunto, o Conselheiro Alberto de Faria sugeriu abrir um processo

54

tendo como objeto de análise a empresa Quality Solution. Ao concluir, o Conselheiro Alberto de

55

Faria propôs a realização de uma palestra de apresentação do Instituto de Planejamento Metropo2/3
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56

litano de Brasília, a realização de um seminário, em até 60 dias, sobre licenciamento de obras e a

57

elaboração, com a supervisão do Conselheiro Gunter Kohlsdorf, de uma cartilha do CAU/DF

58

sobre termos técnicos. Decidiu-se, em seguida, por encaminhar o documento redigido pelo Con-

59

selheiro Gunter Kohlsdorf a respeito do processo n.º 1000016727/2015, cujo interessado é o En-

60

genheiro Civil Luís Eduardo Blamires Komka, aos Presidentes dos CAU/UF. 4) Distribuição de

61

processos. Foi distribuído, para o Conselheiro Ricardo Reis, os seguintes processos que tratam

62

de ausência de registro de RRT para a Mostra Morar Mais por Menos 2014: processo n.º

63

15201/2015, cujo interessado é o arq. e urb. Miguel Almeida, responsável pelo ambiente “Estar

64

Box”, e o processo n.º 15160/2015, cuja interessada é a arq. e urb. Alessandra Araújo, responsá-

65

vel pelo ambiente “Escritório dos Agentes de Viagem”. Foi distribuído, para o Conselheiro Alei-

66

xo Furtado, o processo n.º 1000017151/2015, cuja interessada é a empresa Progettare, que trata

67

de ausência de registro de empresa junto ao CAU. Foi distribuído, para o Conselheiro Aleixo

68

Furtado, o processo de denúncia n.º 3991, cuja interessada é a empresa Escola de Paisagismo de

69

Brasília, que trata de suposto uso indevido da palavra paisagismo. Foi distribuído, para o Conse-

70

lheiro Gunter Kohlsdorf, o processo de denúncia n.º 5564, cujo interessado é o senhor Francisco

71

Lopes, sobre a reforma do bloco C da SQS 304. Após as considerações finais, e não havendo

72

nada mais a tratar, às 13h50min foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata.
Brasília, 28 de abril de 2015.
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