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13ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF 
BRASÍLIA - DF, 26 DE JULHO DE  2012 

ATA 
Início: 18h30 – 26/07/2012 1 

Término: 20:40h  2 

1) PRESENÇAS: 3 

1.1) CONSELHEIROS: Alberto Alves de Faria, Aleixo Anderson Furtado, Ricardo Meira,  Marcelo 4 

Baiocchi Villa Verde, Antonio Menezes Junior, Gunter Roland Kohlsdorf, Antonio Carlos Simas 5 

Alvetti, Marcio Henriques, Igor Soares Campos, e Tony Marcos Malheiros. Justificativas: 6 

Francisco Ricardo Costa Pinto, Ana Maria Cristina Barbosa Labarrere , Samuel Leandro Santana, 7 

Daniel Gonçalves Mendes ,Carlos Madson Reis,  Neuza Cavalcante, Durval Moniz, Osvaldo 8 

Remigio Pontalti Filho, Sérgio Roberto Parada  e Sérgio Brandão.1.2) PESSOAL DO CAU/DF: 9 

Daniela Borges dos Santos, Marcia Gonçalves Marini Wanick, Andrea Lopes, Marcos Aurélio,  10 

Alessandro da Silva Viana e Kelsen Kleber.2) ABERTURA DOS TRABALHOS: Após verificar o 11 

quórum o Presidente Alberto de Faria deu início aos trabalhos, procedendo a leitura dos itens 12 

constantes da pauta. Deu conhecimento a todos os presentes, do convite recebido da 13 

Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa Econômica Federal, Luiz Guilherme 14 

de Matos Zigmantas, para inauguração de sua sede em Brasília. Informou que não poderá 15 

comparecer devido a compromissos, e solicitou que gostaria que fosse indicado algum 16 

conselheiro representando o CAU/DF. Após foi sugerido o nome do conselheiro Antonio Carlos 17 

Simas Alvetti, para representar o presidente neste evento. O presidente Alberto de Faria 18 

informou aos conselheiros que participou no Rio de Janeiro, da 1º Encontro dos Presidentes 19 

dos CAU/UF’s. Neste encontro vários pontos foram tratados entre eles: a) Assuntos 20 

administrativos: acervo técnico, concurso público, estrutura organizacional, cargos e salários, 21 

procedimentos, instituições de ensino reunião, outros; b) CAU-UF’s/CAU-BR: fundo especial, 22 

resoluções/minuta preliminar; c) regimento interno do Forum e próximo encontro. Relatou que 23 

a mesma preocupação que foi levantada pelo Plenário do CAU/DF referente ao fundo de apoio 24 

como sua forma de acompanhamento. Informou que foi estabelecida uma agenda e também 25 

falou-se da criação de um fórum onde o próprio Haroldo Pinheiro seria o presidente. Dando 26 

continuidade aos informes, informou que foi recebido uma solicitação da justiça solicitando 27 

indicação de perito; e que será escaneado e encaminhado via e-mail aos conselheiros para 28 

conhecimento. Relatou  que o CAU é um órgão de fiscalização e na sua opinião não caberia a a 29 

indicação de profissionais para realização deste serviço. Ressaltou que pode ser indicado o 30 

IBAPE que é Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia para realização do mesmo. Em votação: 31 

Aprovado por unanimidade.  O conselheiro Tony Malheiros apresentou o estudo feito referente 32 

ao Decreto 33743, onde informou que acrescentou e fez propostas do que deveria ser 33 

modificado. Identificou fases e quais os problemas que achou. Solicitou que  gostaria que todos 34 

os conselheiros apresentassem contribuições. O presidente Alberto de Faria, solicitou que os 35 

conselheiros encaminhassem suas contribuições até o dia 02 de agosto, para que o assunto seja 36 

discutido na próxima plenária. Informou que O CAU vai agir, e que irá encaminhar ofício ao 37 

governador. Ressaltou que a importância da ação do Conselho. O presidente Alberto de Faria, 38 

passou a palavra a diretora geral Daniela Borges. De posse da palavra a arquiteta Daniela 39 

Borges informou que participou de reunião na SEDHAB, e que houve interesse em se formalizar 40 

um convênio com o CAU/DF. Informou também que estão tentando parceria junto a Agefiz. 41 

Informou que existe um GT sobre consolidação de dados pelo GDF onde solicitarão a 42 

participação de  dois representantes do CAU/DF. Informou ainda que o CAU/BR estará 43 

efetuando um vôo experimental do VANT. O assessor Cristiano Ramalho fez uma explanação 44 
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referente a ação da fiscalização, onde a lógica é de trabalhar com a inteligência, pois esse 45 

trabalho do vant permitirá que tenha uma série de informações georreferenciadas.  Explanou 46 

que o modelo de fiscalização do CAU terá interoperabilidade, até o final de 2012, com uma 47 

série de tecnologias associadas, a saber: Veículos Aéreos: veículos a serem utilizados para a 48 

fiscalização das obras em execução nas cidades, detectando, em comparação aos Alvarás 49 

emitidos pelas prefeituras municipais, as obras irregulares ou clandestinas e prospectando 50 

outras, por exemplo, em áreas de risco. O CAU/BR estuda o uso de veículos aéreos não 51 

tripulados, chamados Vants, que possuem grande autonomia e capacidade de voar de acordo 52 

com rotas pré-definidas: obtêm fotografias em tempo real e as transmitem ao SIG, associadas à 53 

sua localização. Identificadores de Rádio Frequência: Permitem identificar os RRTs afixados nas 54 

obras através de leitoras de rádio frequência. As leitoras de Rádio Frequência enviam as 55 

mensagens de leitura para o SIG. Equipamentos móveis: O Sistema será disponibilizado em 56 

equipamentos como tablets e smartphones em tempo real, norteando as atividades de 57 

fiscalização. Bancos de dados diversos: O SIG vai incorporar outras variáveis advindas de outros 58 

bancos de dados, como, por exemplo, dados socioeconômicos da população, do IBGE. Outro 59 

banco de dados que possuirá rebatimento territorial será o Sisconet – o Sistema de Orçamento, 60 

Contabilidade e Finanças dos CAU/UF e CAU/BR –, permitindo o acompanhamento e 61 

gerenciamento financeiro do CAU na geografia. Assim, o CAU pretende incorporar diversos 62 

recursos tecnológicos para exercício de sua função de fiscalizar o exercício da profissão de 63 

Arquitetura e Urbanismo, podendo agregar outras tecnologias, progressivamente, na medida 64 

em que forem criadas, tornando-o efetivo e sustentável ao longo do tempo.  A Diretora Geral 65 

fez apresentação novamente das planilhas orçamentárias aos conselheiros. O conselheiro Tony 66 

Malheiros após a apresentação, informou que temos que olhar no futuro esses dados. O 67 

presidente Alberto de Faria, informou que esses dados serão disponibilizados no site. Ressaltou 68 

que esses gráficos tem que bater com a realidade vivida pelo CAU/DF, relatou ainda que a 69 

anuidade é a maior receita e que o CAU/DF não será um conselho rico. Informou ainda que o 70 

Crea não repassou todas as informações. Também relatou que na fiscalização a proposta é 71 

ampliar a participação da RRT na receita. Informou que tem algumas órgãos públicos querendo 72 

fazer convênio e com isso é uma forma de crescimento de RRT. A  arquiteta Daniela Borges, 73 

agradeceu o empenho do conselheiro Ricardo Costa, que muito tem contribuído para 74 

realização do evento do dia 06 de agosto no CCBB. Informou ainda que se algum conselheiro 75 

ainda quiser encaminhar fotos, poderá fazer até o dia seguinte. ENCERRAMENTO: O Presidente 76 

Alberto de Faria agradeceu mais uma vez a presença de todos. Após considerações finais e não 77 

havendo mais nada a tratar, às 20h40 declarou encerrada a  Sessão Plenária da qual se lavrou a 78 

presente Ata.  79 

Brasília (DF), 26 de julho de 2012. 
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