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12ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 12 DE JULHO DE 2012
ATA
Início: 18h30 – 12/06/2012
Término: 21:30h
1) PRESENÇAS:
1.1) CONSELHEIROS: Alberto Alves de Faria, Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz, Aleixo
Anderson Furtado, Ricardo Meira, Ana Maria Cristina Barbosa Labarrere , Samuel Leandro
Santana, Daniel Gonçalves Mendes, Marcelo Baiocchi Villa Verde, Antonio Menezes Junior,
Gunter Roland Kohlsdorf, Francisco Ricardo Costa Pinto e Tony Marcos Malheiros.
Justificativas: Carlos Madson Reis, Neuza Cavalcante, Antonio Carlos Simas Alvetti, Durval
Moniz, Osvaldo Remigio Pontalti Filho, Marcio Henriques, Igor Soares Campos, Sérgio Roberto
Parada e Sérgio Brandão.
1.2) PESSOAL DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos, Marcia Gonçalves Marini Wanick,
Luciana de Paula Vieira, 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, informando a presença dos arquitetos Elza Kunze Bastos e Paulo Henrique Paranhos,
presidentes do Sindicato dos Arquitetos e do Instituto dos Arquitetos do Brasil, onde passou a
palavra ao presidente do IAB. De posse da palavra o arquiteto Paulo Henrique Paranhos,
agradeceu o convite e ressaltou a importância das entidades de classe. A Arquiteta Elza Kunze
Bastos também agradeceu o convite de participação da plenária, bem como discorreu sobre a
importância do sindicato junto ao CAU, pois é uma maneira de ampliar a capacidade
representativa. O presidente Alberto de Faria informou aos presidentes das entidades que quer
deixar registrado que o convite para participarem das sessões plenárias é permanente, mesmo
que ocorra de não ir uma convocação formal, é para sentirem convidados. Após fez leitura dos
itens elencados na pauta, passando a palavra ao arquiteto Ricardo Meira, para apresentação da
NBR 15575. O conselheiro Ricardo Meira fez uma apresentação aos demais conselheiros,
ressaltando a importância dessa norma, bem como as implicações da mesma. Comentou que a
princípio a norma é direcionada a edifícios habitacionais de até cinco pavimentos, sendo
dividida em normas menores, que trata dos requisitos mínimos, cujo objetivo principal é
atender as necessidades: funcionalidade e acessibilidade. O presidente Alberto de Faria elogiou
a apresentação do conselheiro Ricardo Meira.Relatou que a legislação incorpora uma norma
que surge. Informou que a defesa do consumidor adota a norma da ABNT.Informou também de
uma proposta do Sinduscon de formar um grupo de pesquisa grande e ressalta que o
desempenho da obra hoje está focado nos projetos. Ressaltou que seria interessante
disponibilizar essa apresentação. O conselheiro Ricardo Costa sugeriu que fosse disponibilizado
no site. O presidente Alberto de Faria informou que esteve na Câmara dos Deputados onde o
arquiteto e urbanista João Filgueiras Lima (Lelé) e mais dois artistas plásticos foram
condecorados com a Medalha do Mérito Legislativo. A medalha é a maior honraria concedida
pela Câmara a pessoas que tenham prestado relevantes serviços. O presidente Alberto de Faria
dando continuidade a pauta deu conhecimento aos conselheiros do documento publicado
Termo de Referência do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas no Brasil, cujo
objeto é afim da fiscalização do CAU/DF e consiste em apoiar o desenvolvimento de estudos
preliminares de engenharia a partir do programa de necessidades predefinidos, no âmbito da
reestruturação física dos estabelecimentos assistenciais de saúde, contemplada no projeto de
cooperação técnica. Foi observado que tal termo de referência apresenta irregularidades na
medida em que os requisitos exigidos para provimento não possibilitam a participação do
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profissional arquiteto, restringindo o caráter seletivo do certame. Em discussão, foi aprovado
por unanimidade o envio de impugnação. O conselheiro Antonio Menezes Júnior relatou que
participou da reunião plenária do CAU/BR e o destaque principal é o fundo de apoio aos
conselhos que não possuem orçamento para se manter. Informou que teve a participação
nesta plenária do CAU/BR do professor Nestor Goulart Reis. Relatou achar uma pena os
profissionais não serem informados desses eventos, pois o professor Nestor Goulart tem uma
extensa carreira na área acadêmica. Graduou-se em arquitetura e urbanismo pela Universidade
de São Paulo. Autor de diversos livros sobre história da arquitetura, da urbanização e do
urbanismo. Atualmente leciona, como professor catedrático. O presidente Alberto de Faria
informou que é um item de pauta do CAU/BR, convidar pessoas renomadas, ressalta entender
sua colocação pois se trata de um evento único. O conselheiro Antonio Menezes Júnior
destacou a operacionalidade – como apoiar os grandes, médios eventos. Informa que o
regimento interno do CAU/BR deve passar por reformulações. O conselheiro Tony Malheiros
após saudar a todos, informou que gostaria de aproveitar a presença dos presidentes do IAB e
do Sindicato para comentar e solicitar medidas referente ao Decreto 33732. O presidente
Alberto de Faria solicitou ao conselheiro Tony Malheiros um encaminhamento objetivo,
informando que o CAU pode agir, pois existe a comissão do exercício profissional e solicitou ao
conselheiro que trouxesse o assunto por escrito para discussão numa próxima plenária. O
conselheiro Aleixo Furtado agradeceu a presença dos presidentes do IAB e do Sindicato na
sessão plenária do CAU/DF. A diretora geral arquiteta Daniela Borges informou do sucesso da
licitação referente ao evento de posse, bem como dos patrocínios arrecadados em torno de R$
30 mil reais. Informou ainda do relatório gerencial, que a maior demanda de trabalhos no
SICCAU é a RRT derivada. Relatou a reformulação orçamentária. O assessor de contabilidade fez
uma explanação das planilhas orçamentárias. O presidente Alberto de Faria, informou aos
conselheiros que o CAU/DF calculou o repasse de 5% do fundo de apoio. Foi informado o valor
que seria repassado. Em votação: aprovado por unanimidade. A diretora geral arquiteta Daniela
Borges informou que nenhum Crea repassou dados de empresas mistas. O presidente Alberto
de Faria, deu conhecimento aos conselheiros da reunião marcada com a SEDHAB, visando
discutir convênio de cooperação. O conselheiro Ricardo Costa, informou que o evento tá indo
bem, que houve alteração do convite, e que a intenção desde o início era trabalhar com o
fundo azul. O convite por e-mail já foi enviado; foi informado do patrocínio da Gravia. O
presidente Alberto de Faria parabenizou a equipe de funcionários do CAU/DF pelo andamento
dos trabalhos. Solicitou a assessora de comunicação Andrea Lopes que projetasse as fotos que
serão encaminhadas para produção do Vídeo institucional e solicitou que quem tivesse mais
imagens que fossem encaminhadas ate o dia seguinte. O conselheiro Ricardo Costa, comentou
que a idéia do CAU/DF é estar presente nos eventos, como por exemplo: Casa Cor, Decorar, por
esse motivo esta tentando parceria com os organizadores. O conselheiro Ricardo Costa também
parabenizou a equipe que vem se dedicando de maneira formidável. O presidente do IAB,
arquiteto Paulo Henrique Paranhos, relatou que por ser a primeira vez que o CAU/DF irá
mostrar sua cara, deverá convidar as escolas, as entidades para que as pessoas vejam que os
arquitetos estão unidos. O presidente Alberto de Faria informou que o foco é esse, valorizar as
entidades do Distrito Federal e homenagear as pessoas que contribuíram para criação do
conselho. O presidente Alberto de Faria, dando continuidade a pauta informou aos
conselheiros que serão apresentadas três modelos de Ecobag que serão distribuídas na posse e
por isso precisa que ser aprovado um dos modelos. Após projeção aprovaram modelo da
ecobag. A assessora de comunicação Andrea Lopes fez apresentação do site já com algumas
alterações feitas . O presidente Alberto de Faria achou bem dinâmico. O conselheiro Ricardo
Costa, achou que precisa trabalhar a idéia do banner com fotografias de arquitetos fotógrafos.
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O presidente Alberto de Faria fez a apresentação do assessor Cristiano Ramalho, passando a
palavra para que o mesmo fizesse explanação da fiscalização. Neste momento, deixou
registrado as presenças do presidente do CAU/BR arquiteto Haroldo Pinheiro, do presidente da
FNA, arquiteto Jefferson Sallazar e do ex-presidente da FNA arquiteto Angelo Arruda. Após
apresentação do assessor Cristiano Ramalho acerca da fiscalização, o presidente do CAU/BR
arquiteto Haroldo Pinheiro, cumprimenta os colegas e parabeniza a equipe do CAU/DF. Relata
ser formidável ver as ações tomadas pelo CAU-BR tomarem rumo pelos CAU-UF. Ressalta ser
fantástico ver os CAU’s funcionando. Informa que a forma da fiscalização será um com
instrumentos que possibilitam a segurança. Uma fiscalização eficiente. Relata que o Siccau é
um instrumento tecnológico. Relata ainda que esta conseguindo ver através dessa
apresentação que está funcionando, ressalta ter valido a pena. O presidente Alberto de Faria
informou que foi feito uma minuta de convenio com a Secretaria de Habitação. O presidente
Alberto de Faria comunicou que ficou agendada para amanhã dia 13 de julho reunião das
comissões de ética e ensino profissional para tratar do plano de ação. O presidente Alberto de
Faria, de posse da palavra fez o convite para o I Encontro de Arquitetos no CCBB.
ENCERRAMENTO: O Presidente Alberto de Faria agradeceu mais uma vez a presença de todos.
Após considerações finais e não havendo mais nada a tratar, às 21h40 declarou encerrada a
Sessão Plenária da qual se lavrou a presente Ata.
Brasília (DF), 12 de julho de 2012.
Arq. Alberto Alves de Faria
Presidente

Arq. Haroldo Pinheiro Villar de Queiros
Presidente do CAU/BR

Arq. Francisco Ricardo Costa Pinto
Conselheiro Titular

Arq. Ana Maria Labarrere
Conselheira Suplente

Arq. Gunter 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
Conselheiro Suplente
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