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15ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF 

BRASÍLIA - DF, 06 DE SETEMBRO DE  2012 

ATA 

Início: 18h30 – 06/09/2012 1 

Término: 21:20h 1) PRESENÇAS: 1.1) CONSELHEIROS: Alberto Alves de Faria, Tony Marcos 2 

Malheiros, Francisco Ricardo Costa Pinto, Daniel Gonçalves Mendes , Carlos Madson Reis , 3 

Ricardo Meira, Antonio Menezes Junior, Igor Soares Campos, Sérgio Roberto Parada,  Aleixo 4 

Anderson Furtado e Haroldo Pinheiro. Justificativas: Durval Moniz Barreto de Aragão Júnior, 5 

Marcelo Baiocchi Villa Verde, Ana Maria Cristina Barbosa Labarrere, Antonio Carlos Simas 6 

Alvetti,  Marcio Henriques de Souza, Samuel Leandro Santana, Neuza Cavalcante, Osvaldo 7 

Remigio Pontalti Filho, e Sérgio Brandão. 1.2) PESSOAL DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos, 8 

Marcia Gonçalves Marini Wanick e Andréa Lopes. 2) ABERTURA DOS TRABALHOS:  Após 9 

verificar o quórum o Presidente Alberto de Faria deu início aos trabalhos, passando a palavra ao 10 

presidente do CAU/BR, arquiteto Haroldo Pinheiro.  O presidente Haroldo Pinheiro de posse da 11 

palavra relatou alguns pontos nos quais o CAU/BR vem trabalhando. Informou que estava 12 

participando de uma reunião plenária onde estavam discutindo o regimento interno 13 

informando o evento serviu para a retomada da discussão dos tópicos do regimento geral. In 14 

formou ainda que está em discussão proposta de Resolução da Comissão de Ética e Disciplina 15 

que trata da forma como devem ser julgados os processos de natureza ético-disciplinares no 16 

ambiente de exercício profissional e, caso sejam julgados, as penalidades cabíveis para cada 17 

caso. Após as explanações feitas pelo presidente do CAU/BR Haroldo Pinheiro, os conselheiros 18 

do CAU/DF questionaram ao presidente Haroldo algumas dúvidas, sendo as mesmas 19 

respondidas pelo presidente. O presidente do CAU/DF Alberto de Faria solicitou ao presidente 20 

do CAU/BR Haroldo Pinheiro que explanasse sobre a carteira profissional. De posse da palavra o 21 

presidente Haroldo informou que, o CAU/BR abriu processo licitatório para emissão das 22 

carteiras de identificação profissional para os arquitetos e urbanistas com registro definitivo no 23 

Conselho. A carteira será  gratuita, com validade em todo o território nacional, sem prazo de 24 

vencimento, servindo como comprovação do registro profissional e também como identificação 25 

civil, em substituição ao documento de RG. Será produzida em policarbonato e conterá chip 26 

com capacidade para armazenar informações do arquiteto e urbanista, bem como certificação 27 

digital. Há alguns passos que deverão ser observados. Informou também da necessidade de ser 28 

revisado  todos os dados, pois a maior parte dos cadastros encaminhados pelo conselho 29 
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anterior estão incompletos ou com inconsistência nas informações. Está sendo planejada a 30 

logística de campo para coleta presencial dos dados biométricos dos arquitetos e urbanistas – 31 

fotografia, assinatura e impressão digital. Os locais e prazos para esta segunda etapa da 32 

emissão das carteiras serão divulgados, em breve, no site. A previsão é que as carteiras sejam 33 

emitidas para os profissionais até 15 de dezembro. O presidente Alberto de Faria, passou para 34 

o item  relatos de processos. Conselheiro Relator Tony Malheiros: a) Processo nº 27274/2008.   35 

Interessado: Armando José Macedo Serejo. Assunto: Denúncia. Voto: pelo arquivamento do 36 

presente processo. Decisão Plenária: Aprovado por unanimidade. b) Processo nº 22276/2009. 37 

Interessado: Jóbis Carlos Ferreira. Assunto: Denúncia. Voto: pelo arquivamento do presente 38 

processo. Decisão  Plenária: aprovado por unanimidade. Conselheiro Relator Aleixo Furtado.  39 

a) Processo nº 3110/2011. Interessado: Ana Beatriz Costa Garcia. Assunto: Denúncia. Voto: 40 

pelo arquivamento do presente processo. Decisão Plenária: aprovado com abstenção do 41 

conselheiro Gunter Kohsdorf. Conselheiro Relator Marcelo Baiocchi. Neste momento, o 42 

presidente Alberto de Faria, fez a leitura do processo uma vez que o conselheiro não estava 43 

presente a reunião.  a) Processo nº 20485/2009. Interessado: Maria Clara Roriz Hoog. Assunto: 44 

Denúncia. Voto: Pelo arquivamento do presente processo. Decisão Plenária: aprovado por 45 

unanimidade. b) Processo nº 3109/2011. Interessado: Rutherford Oliveira Campo. Assunto: 46 

Denúncia. Voto: Pelo arquivamento do presente processo. Decisão Plenária: aprovado com 47 

abstenção do conselheiro Gunter Kohlsdorf. Dando continuidade a pauta, o presidente Alberto 48 

de Faria informou que esteve com o Secretario da Casa Civil e conversaram sobre o Decreto 49 

33743. Informou que achou ele bastante resistente a qualquer modificação no texto, devido a 50 

data limite do prazo. Dando continuidade a pauta, gostaria de apresentar aos senhores 51 

conselheiros o advogado contratado Leandro Coelho Conceição, que já assumiu diversas tarefas 52 

no CAU/DF. Recebemos um convite da Secretaria de Desenvolvimento Regional para fazer 53 

parte de uma Comissão Organizadora. Como havia prazo para as indicações,  enviamos  o meu 54 

nome e do vice presidente Carlos Madson, para garantir a vaga na comissão. Desta forma se 55 

houver algum conselheiro que queira participar do evento é só manifestar-se.  Recebemos 56 

também um convite da UNIP para participarmos de Mesa Redonda na jornada de arquitetura e 57 

urbanismo, e gostaria de indicar o vice presidente para representar-me no evento. O Tribunal 58 

de Contas da União também enviou um convite referente ao Seminário de Controle de Políticas 59 

Públicas de Acessibilidade.  Participei no Crea-DF de uma reunião em conjunto com a Câmara 60 

Especializada de Engenharia Civil, que foi muito proveitosa. O presidente Alberto de Faria 61 
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passou a palavra  na diretora geral Daniela Borges, que fez os seguintes informes:  - estivemos 62 

presente na mostra de arquitetura promovida pelo Sindicato dos Arquitetos; - participamos de 63 

uma reunião com a Casa Cor, onde teremos espaço na revista e também nossa logomarca como 64 

apoio institucional; - fizemos o pregão dos serviços gerais; - participamos de uma reunião com 65 

o Crea para repasse das ART’s; - participamos em conjunto com a Casa Civil e Ministério das 66 

Cidades realizando um relatório sobre acessibilidade; - encerraremos na próxima semana da  67 

instrução de todos os processos éticos oriundos do Crea; - agendamos uma reunião para o 68 

próximo dia 14 da Comissão de Ética e Exercício Profissional; - oficiamos o Crea para repassar as 69 

anuidades recebidas do ano de 2011 (algo em torno de R$ 10.000,00); - o Crea está 70 

encaminhando ofício para todos os arquitetos que possuem empresa exclusiva de arquitetos e 71 

foram cobrados do pagamento de anuidade informando sobre o equívoco e que será devolvido 72 

as anuidades que foram pagas indevidas. A assessora de comunicação Andrea Lopes informou 73 

que estão fazendo a companha dos dados cadastrais para confecção das carteiras profissionais. 74 

Pediu também aos conselheiros  compreensão no sentido de ser reativado o facebook, pois é 75 

uma ótima ferramenta. Pediu também a participação ativa de conselheiros para divulgação das 76 

ações. O conselheiro Carlos Madson perguntou sobre os cartões de visita, sendo informado que 77 

haverá licitação para confecção dos mesmos. O conselheiro Ricardo Meira apoiou a iniciativa de 78 

reativação do facebook, por entender ser uma ferramenta forte. O conselheiro Ricardo Costa,  79 

acredita ser preciso estruturar a comunicação para depois usar esta ferramenta. Disse que há 80 

outros assuntos como por exemplo disciplina na UnB que merecem mais a atenção. O 81 

presidente Alberto de Faria informou que de qualquer maneira é bom trazer estes assuntos 82 

para discussão.     3) ENCERRAMENTO: O presidente Alberto de Faria agradeceu mais uma vez 83 

a presença de todos. Após considerações finais e nada havendo mais nada a tratar, às 20h40 84 

declarou encerrada a Sessão Plenária da qual se lavrou a presente ata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              85 

 

Brasília (DF), 06 de setembro de 2012. 

Arq. Alberto Alves de Faria 

Presidente                                                    

Arq. Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz 

Conselheiro Federal      

Presidente do CAU/BR                             

 

Arq. Carlos Madson Reis 

Conselheiro Titular  

 

Arq. Sérgio Roberto Parada 

Conselheiro Efetivo 
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Arq. Francisco Ricardo Costa Pinto 

Conselheiro Titular 

 

 

Arq. Aleixo Anderson Furtado 

Conselheiro Titular 

 

 

Arq. Ricardo Reis Meira 

Conselheiro Suplente 

 

 

 

Arq. Igor Soares Campos 

Conselheiro Titular 

 

Arq. Gunter Roland Kohlsdorf Spiller 

              Conselheiro Efetivo 

 

Arq. Tony Marcos Malheiros 

Conselheiro Titular 

Arq. Daniel Gonçalves Mendes 

Conselheiro Suplente 

        

Arq. Durval Moniz B. de Aragão Júnior 

            Conselheiro Suplente 

 

 

 

            

Arq. Antonio Menezes Júnior 

Conselheiro Federal Suplente                  

                                                                                                                                 

 

 

 

 


