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7ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF 
BRASÍLIA - DF, 12 ABRIL DE  2012 

ATA 
Início: 18h00 – 12/04/2012 1 

Término: 20:30h  2 

1) PRESENÇAS: 3 

1.1) CONSELHEIROS: Gunter Kohlsdorf, Alberto Alves de Faria, Aleixo Anderson Furtado, Carlos 4 

Madson Reis, Daniel Gonçalves Mendes, Marcelo Baiocchi V. Carvalho, Márcio Henriques de 5 

Souza, Tony Marcos Malheiros, Igor Soares Campos, Antonio Simas Alvetti e Antonio Menezes 6 

Júnior. Justificativas: Ricardo Reis Meira, Francisco Ricardo Costa Pinto, Neuza Cavalcante, 7 

Osvaldo Remigio Pontalti Filho, Durval Moniz Barreto de Aragão, ,Sérgio Roberto Parada,  e 8 

Sérgio Brandão. 9 

1.2) PESSOAL DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos, Marcos Aurélio e Alessandro. 10 

2) ABERTURA DOS TRABALHOS: Após analisar o quórum deu-se início aos trabalhos. O 11 

presidente Alberto de posse da palavra solicitou inversão da pauta para os informes. 12 

Apresentou o assessor de TI, Alessandro que fez uma explanação a respeito do Sistema do CAU 13 

que será basicamente todo informatizado, evitando assim uso de papéis. O presidente reforçou 14 

que hoje o cadastro já feito no CAU/BR é todo informatizado. Informou que o Alessandro já 15 

tem experiência em Conselho e está aqui para nos auxiliar. O presidente informou sobre a 16 

participação do CAU/DF nas formaturas da UnB para os formandos em arquitetura. Sendo mais 17 

uma oportunidade para passar uma mensagem para os formandos em Arquitetura. O 18 

conselheiro Daniel informou sobre uns cartazes que viu na UnB de palestras sobre praças e 19 

queria que este tipo de divulgação seria importante inserir no site do CAU/DF. O presidente 20 

informou da contratação da assessoria de comunicação para divulgar estes tipos de eventos 21 

importantes. Informou ainda que a primeira participação na formatura da UnB será 22 

representada pelo vice presidente, no dia 18/04. O conselheiro Antonio Menezes relatou sobre 23 

a aula que deu na FAU, informou que foi boa a participação. Falou sobre a participação do 24 

CAU/BR na reunião, ressaltou o debate sobre a regulamentação do artigo 2º da Lei 25 

12.378/2010 e que neste assunto ele fez uma participação mais incisiva. Informou que foi 26 

aprovada com 80% das contribuições dos presentes. Ressaltou que não achava que seria 27 

necessária esta resolução a não ser para facilitar o preenchimento da RRT e que o CAU/BR 28 

necessitava desta resolução. Também informou sobre a proposta da reformulação do 29 

regimento interno. O presidente Alberto informou que na Plenária do CAU/BR está convidando  30 

alguns arquitetos conhecidos  para fazerem explanação nas reuniões  e que nesta última 31 

realizada foi convidado o arquiteto Rui Otaque. Sugeriu que poderíamos adotar  também em 32 

nossas plenárias, convidando algum arquiteto. Informou ainda que conversou com o presidente 33 

Haroldo sobre a cobrança via TCU dos Creas, mas que o mesmo está tentando uma cobrança 34 

amigável. O conselheiro Tony Malheiros ressaltou a preocupação com o prazo para esta 35 

cobrança. O conselheiro Igor Campos relatou sobre a palestra que realizou na FAU, discursando 36 

aos alunos também sobre o IAB e que os alunos gostaram bastante. O conselheiro Aleixo 37 

Furtado ressaltou que a participação foi muito boa e que houve muitas dúvidas e que seria 38 

interessante também falar dos projetos e despertar o interesse dos alunos. O presidente 39 

comentou ser uma oportunidade  interessante  e que é um estreitamento com os alunos e 40 

ressaltou que é interessante que a participação de todos que puderem estar presente. O 41 

conselheiro Aleixo Furtado informou ser interessante que o conselheiro Antonio Menezes  42 

falasse sobre patrimônio , uma vez que ele possui experiência para falar sobre o assunto. O 43 

conselheiro Carlos Madson informou sobre colegas do GDF que criaram  um sindicato para 44 
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tratar de assuntos de interesse salariais, e que agregam profissionais e tratam de assuntos de 45 

interesse nosso como por exemplo a aprovação de projeto. O presidente Alberto leu o relatório 46 

de atividades dos funcionários do CAU/DF. Comunicou da mudança para a sede nova, e que 47 

estão sendo providenciados os processos para viabilização da estrutura. Relatou das planilhas 48 

do Crea-DF e do pagamento que já foi realizado. O conselheiro Igor Campos questionou sobre 49 

os processos que eram do Crea e foi informado pelo presidente que estão todos sendo 50 

encaminhados. O presidente informou sobre o saldo de arrecadação do CAU, esclarecendo que 51 

está sendo utilizada a tabela do Crea-DF para contratação. O conselheiro Daniel Mendes 52 

questionou sobre a forma de repasse do CAU/BR e se era separado por ART, anuidade. A 53 

diretora geral informou que o CAU/BR está providenciando essa informação. O conselheiro 54 

Antonio Menezes relatou que seria importante que o sistema tem que criar uma carreira única 55 

com salários unificados e que não haja discrepância de salários iguais e também sobre os 56 

quadros a serem ocupados. O presidente Alberto informou que para ocupar os cargos por lei 57 

deve ser concurso público, também comentou que o CAU/BR está pensando sobre um CAU 58 

mínimo  e que a princípio foi feito um processo simplificado de contratação. O presidente 59 

relatou sobre a posse solene e leu a apresentação feita pelo conselheiro Ricardo Costa, relatou 60 

sobre a homenagem para algum arquiteto e informou que temos que fechar algumas coisas 61 

importante e colocou em discussão. O conselheiro Antonio Menezes informou que no dia 04 e 62 

05 de maio é plenária do CAU/BR e sugeriu agrupar com a plenária. O conselheiro Antonio 63 

Alvetti sugeriu um convite virtual. O presidente colocou em discussão a questão do convite as 64 

autoridades. O presidente sugeriu que sejam convidados os presidentes, dos órgãos ou sejam 65 

cargos maiores. O conselheiro Carlos Madson questionou  convidar os administradores e o 66 

presidente acha melhor fazer visita aos órgãos. Sendo aprovado convidar somente os cargos 67 

maiores. O presidente colocou em discussão as homenagens que serão realizados. O 68 

conselheiro Aleixo Furtado sugeriu homenagear o engenheiro Machado como representante 69 

dos engenheiros para dizer que não separamos pelos engenheiros. O conselheiro Tony 70 

Malheiros acha que é um momento nosso e sugere os nomes dos arquitetos Haroldo e Gilson 71 

Paranhos. O conselheiro Antonio Menezes acha que tem que ser uma homenagem em nome 72 

das entidades e acha que o restante cabe um agradecimento como por exemplo Machado . 73 

Acha que a questão do Paulo Henrique também não seria o momento. O presidente acha que a 74 

questão das entidades que os arquitetos Haroldo e Gilson são da mesma entidade e sugeriu 75 

Ângelo Arruda. O conselheiro Daniel Mendes acha que seria pesado na ocasião a homenagem 76 

ao Paulo Veiga. O conselheiro Carlos Madson informou que faz tempo que não encontra o 77 

Paulo mas acha que agora é o momento pois depois pode não ter mais esta oportunidade pelas 78 

condições dele e acha que ele sempre esteve presente e acha que seria o melhor momento e 79 

que com certeza ele não vai pelas suas condições mas que ele sabe que foi homenageado. Não 80 

da mesma forma do Haroldo mas uma homenagem especial. O presidente  acha que pode ser 81 

feito alguns agradecimentos como imagens da história da arquitetura e inserir uma placa 82 

informando sobre o trabalho. Sugeriu que fosse feita ao engenheiro Machado e ao arquiteto 83 

Paulo Veiga. O conselheiro Aleixo Furtado sugeriu a arquiteta Elza pois os outros seriam melhor 84 

uma homenagem nacional como por exemplo o Ângelo e o Suplici. Foi sugerido o nome do 85 

Gilson e da Elza. O conselheiro Igor pede o cuidado pois o Gilson é um presidente nacional. O 86 

conselheiro Antonio Menezes sugere então a Elza pela federação (FNA) e o Angelo. O 87 

presidente acha melhor por ser em Brasília o Gilson e a Elza em nome de todos, pois o Gilson na 88 

época era o presidente do IAB/DF. Foi aprovado que as indicações ficando o nome da arquiteta 89 

Elza pelo sindicato e o arquiteto Gilson pelo IAB/DF e os agradecimentos ao Machado e ao 90 

Paulo Veiga. Com relação a data para realização do evento foi sugerido o dia 07 de junho por 91 

causa da plenária. O conselheiro Marcelo sugere convidar a Agefiz para um estreitamento das 92 
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relações, principalmente porque ela absorveu muitos profissionais na área de arquitetura. O 93 

presidente informou que acha melhor agendar uma reunião com eles seria melhor que 94 

convidar para o evento. O conselheiro Márcio solicitou que gostaria de avaliar melhor quem 95 

chamar. O conselheiro Carlos Madson solicitou que o ideal seria dimensionar o número de 96 

convidados pelo valor que talvez não conseguiríamos pagar. O presidente informou que pela 97 

sua experiência não vem todos os convidados e acha que tem que chamar todos. O conselheiro 98 

Márcio solicitou não esquecermos ninguém para não cometer uma gafe política. O presidente 99 

acha que não podemos esquecer ninguém. Foi sugerido pelo conselheiro Tony que seja 100 

solicitado ao Sinduscon que faz evento grande que sabem relacionar estas entidades. O 101 

conselheiro Antonio Menezes sugeriu algumas outras instituições e acha que tem que ser 102 

convidado todos. O presidente informou que o próprio convite seria o marketing. O presidente 103 

finalizou o item entidades e pediu para que sugestões sejam encaminhadas por e-mail. O 104 

presidente informou sobre o Fórum Brasileiro de Custos e que o CAU/DF irá participar e fazer 105 

uma palestra sobre o assunto de projeto. Comentou do convênio que foi assinado como IBEC. 106 

Informou sobre um colega que escreveu sobre transporte Público Brasileiro e relatou que fez 107 

um prefácil e solicitou se pode ser feito em papel timbrado do CAU, sendo o material 108 

distribuído ao conselheiro Gunter para análise. O consellheiro Aleixo Furtado relatou sobre a 109 

indicação para fazer parte da Comissão do Concurso e que foi indicado pela CODEPLAN mas 110 

que gostaria de ser indicado como CAU. O presidente solicitou que rascunha. 3) 111 

ENCERRAMENTO: O Presidente Alberto Faria agradeceu a presença de todos. Após 112 

considerações finais e não havendo mais nada a tratar, às 21h30 declarou encerrada a  Sessão 113 

Plenária da qual se lavrou a presente Ata.  114 

 
Brasília (DF), 12 de abril de 2012. 

 
 

 
 

Arq. Alberto Alves de Faria 
Presidente 

 
 

Arq. Carlos Madson Reis 
Vice Presidente 

 
 

Arq. Francisco Ricardo Costa Pinto 
Conselheiro Titular 

 
 

Arq. Ricardo Reis Meira 
Conselheiro Suplente 

 
 

Arq. Aleixo Anderson Furtado 
Conselheiro Titular 

 
 

Arq. Tony Marcos Malheiros 
Conselheiro Titular 

 
 

Arq. Gunter Kohlsdorf 
Conselheiro Suplente 

 
 

Arq. Antonio Carlos Simas Alvetti 
Conselheiro Suplente 

 
 

Arq. Daniel Gonçalves Mendes 
Conselheiro Suplente 

 
 

Arq. Igor Soares Campos 
Conselheiro Titular 

 
 

Arq. Antonio Menezes Júnior 
Conselheiro Federal 

 



 

  

 

 

 4 de 4 

 
 
 
 

  
 
                                                                      
  
 
 
 
 

 
                                                                                                                         

 
 
 

 


