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11ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 28 DE JUNHO DE 2012
ATA
Início: 18h30 – 28/06/2012
Término: 20:30h
1) PRESENÇAS:
1.1) CONSELHEIROS: Alberto Alves de Faria, Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz, Carlos Madson
Reis, Aleixo Anderson Furtado, Ricardo Meira, Ana Maria Labarrere , Samuel Leandro Santana,
Gunter Kohlsdorf, , Francisco Ricardo Costa Pinto e Tony Marcos Malheiros. Justificativas:
Neuza Cavalcante, Antonio Carlos Simas Alvetti, Durval Moniz, Osvaldo Remigio Pontalti Filho,
Marcio Henriques, Daniel Gonçalves Mendes, Marcelo Baiocchi, Antonio Menezes Junior, Igor
Campos, Sérgio Roberto Parada e Sérgio Brandão.
1.2) PESSOAL DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos, Marcia Gonçalves Marini Wanick, Camila
Danielle Sousa, Andrea Lopes, Marcos Aurélio, Alessandro da Silva Viana e Kelsen Kleber.
2) ABERTURA DOS TRABALHOS: Após analisar o quórum o Presidente deu início aos trabalhos,
solicitando ao conselheiro Ricardo Costa que fizesse uma explanação a todos os conselheiros
presentes sobre a solenidade do dia 06 de agosto. De posse da palavra informou que estão
conseguindo alguns patrocinadores para o evento. A diretora geral completou a fala
informando que um dos patrocinadores a revista Projeto, irá contribuir com uma nota após o
evento. A jornalista Andréa fez um breve relato da programação e de como será distribuído o
tempo de cada convidado no uso da palavra bem como da palestra que será proferida pela
jornalista Conceição Freitas. Neste momento, o presidente Alberto de Faria comunicou a todos
da participação do presidente Haroldo Pinheiro na plenária do CAU/DF. O presidente Alberto
de Faria, informou ao presidente Haroldo que estavam discutindo o evento do dia 06 de agosto,
momento em que será comemorado a instalação do CAU/DF bem como a apresentação do
presidente e dos conselheiros. Relatou que será feita a abertura e serão homenageados todos
que lutaram pelo CAU e desta forma a diretora do Sindicato Arquiteta Elza Kunze, Arquiteto
Gilson Paranhos foram escolhidos pelo Plenário. Relatou ainda a composição da mesa com os
presidentes das entidades da FNA e o IAB Nacional. O presidente Haroldo Pinheiro sugeriu que
a composição fosse feita por todas as entidades: ASBEA, ABEA e ABAP, sendo aprovado por
todos os presentes. O presidente Alberto de Faria comentou que pensaram em convidar a
jornalista Conceição Freitas, que sempre faz menção aos arquitetos, para representar a
sociedade. Comentou ainda que as palestras da arquiteta Mirna Cortopassi são ótimas,
interessantes, entretanto o conselheiro Ricardo Meira fez uma apresentação breve, sucinta e
por isso foi sugerido seu nome. O presidente Haroldo Pinheiro colocou à disposição os
materiais utilizados pelo CAU/BR. Informou ainda que no mês de agosto estarão
disponibilizando as carteiras profissionais. O presidente Alberto de Faria informou que querem
produzir um vídeo, onde a ideia é homenagear os colegas, projetando imagens de pessoas do
DF que contribuíram para a criação do CAU. O presidente Haroldo Pinheiro, lembrou que o
IAB/DF possui vários vídeos referente a memória de arquitetura e que poderia servir para o
evento do CAU/DF, uma vez que possui muita imagem, inclusive de alguns colegas que já
faleceram. O presidente Alberto de Faria dando continuidade a pauta informou da necessidade
de ser aprovado o convite e passou a palavra a jornalista Andrea Lopes que projetou as
imagens dos dois tipos de convites, informando que um será enviado as autoridades e o outro
será enviado a todos os profissionais, os conselheiros sugeriram algumas modificações e
aprovaram o convite. O conselheiro Aleixo Furtado, de posse da palavra informou ao
presidente Haroldo Pinheiro, que o CAU/DF há algumas reuniões passadas teve a presença de
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dois representantes da FNA, onde explanaram sobre as dificuldades encontradas junto ao
CAU/BR, da saída do vice do cargo, e que gostaria que o presidente relatasse um pouco sobre o
assunto, pois achou estranho as colocações. O presidente Haroldo Pinheiro, informou que na
verdade o vice presidente foi destituído do cargo. Informou querer se desculpar por esses 6
meses ausente das plenárias do CAU/DF, relatou que os três primeiros meses foram intensos.
Quanto à visita dos dois colegas na Plenária, relata estar impressionado pois, eles aproveitaram
o momento de fragilidade para tecer suas críticas. Informa que a lei diz que o valor da RRT é de
R$ 63,00, no antigo conselho eram 25 taxas, no CAU se houver muitas, serão cinco.
Complementa ser claro que há interesses contrariados. Conclui que o CAU não pode ser como o
outro conselho foi. As entidades tem uma função social formidável, mas os colegas terão de
entender que a relação será diferente, o conselho somente vai dispor de recursos se a entidade
apresentar proposta de interesse de todos os arquitetos, no CAU somos representantes dos
arquitetos. Relata ser um trabalho muito difícil, mudar paradigmas. Informa se sentir orgulhoso
de fazer parte dessa equipe. O presidente Alberto de Faria, pede ao vice presidente Carlos
Madson que conduza a reunião, pois ele precisa se retirar devido a outros compromissos. Antes
porém, agradeceu a presença do presidente Haroldo Pinheiro, reforçando que sempre que
puder estar presente será bem-vindo. O presidente Haroldo Pinheiro, pediu para deixar
registrado que essa é primeira vez que participa de uma reunião em nível de unidade de
federação. O presidente em exercício Carlos Madson, antes de dar continuidade a pauta,
informou ser uma honra substituir o presidente Alberto de Faria nessa reunião com o
presidente Haroldo Pinheiro, informa que gostaria de externar o apoio à presidência do
Haroldo, relata ter sido uma luta grande e o parabeniza por sua serenidade. O vice presidente
Carlos Madson passou para o próximo assunto da pauta a apresentação do site do CAU/DF. O
conselheiro Ricardo Costa ressaltou a preocupação com a identidade visual proposta pelo
CAU/BR. Informou que conversou com a assessora de comunicação Paula do CAU/BR sobre
liberdade nessa criação. Foi passada a palavra a assessora de comunicação para que fizesse
apresentação do novo site do CAU/DF. De início, Andrea Lopes informou que a idéia é
transformar a estrutura de blog em um portal e desta forma foi feita apresentação a todos O
conselheiro Ricardo Costa, afirmou que ideia dos tópicos está interessante mas precisa
melhorar o visual, explorando a paleta de cores. Necessário aumentar a visibilidade do link
Siccau. Os campos são interessantes, mas o layout tem que melhorar, porque ele tem cara de
informativo, quando precisa de mais leveza, para seduzir buscando passar assim mais
dinamismo. Os demais conselheiros também sugeriram modificações A equipe do site,
agradeceu as observações feitas, informando que irão trabalhar em cima do solicitado. O
presidente do CAU/BR Haroldo Pinheiro, pede licença e informa que devido a compromissos
precisa se retirar. O presidente em exercício Carlos Madson, mais uma vez agradeceu a
presença do presidente Haroldo Pinheiro na sessão plenária. ENCERRAMENTO: O Presidente
Carlos Madson agradeceu a presença de todos. Após considerações finais e não havendo mais
nada a tratar, às 20h40 declarou encerrada a Sessão Plenária da qual se lavrou a presente Ata.
Brasília (DF), 28 de junho de 2012.

Arq. Alberto Alves de Faria
Presidente

Arq. Haroldo Pinheiro Villar de Queiros
Presidente do CAU/BR
Arq. Carlos Madson Reis
Vice Presidente
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Arq. Francisco Ricardo Costa Pinto
Conselheiro Titular

Arq. Ana Maria Cristina Barbosa Labarrere
Conselheira Suplente

Arq. Gunter Roland Kohlsdorf
Conselheiro Titular

Arq. Ricardo Reis Meira
Conselheiro Suplente

Arq. Aleixo Anderson Furtado
Conselheiro Titular

Arq. Tony Marcos Malheiros
Conselheiro Titular

Arq. Samuel Leandro Santana
Conselheiro Suplente
Arq. Marcelo Baiocchi Villa Verde
Conselheiro Suplente
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