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20ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 21 DE JANEIRO DE 2013
ATA
Início: 18h30 – 21/01/2013
Término: 22:00h
PRESENÇAS: 1.1) CONSELHEIROS: Gunter Kohsldorf, Daniel Gonçalves Mendes, Antonio Carlos

4

Simas Alvetti, Samuel Leandro de Santana, Sérgio Parada, Francisco Ricardo Costa Pinto, Aleixo

5

Anderson Furtado, Marcio Henriques de Souza, Carlos Madson Reis, Igor Soares Campos,

6

Alberto Alves de Faria e Antonio Menezes Junior. Justificativas: Neuza Cavalcante, Durval

7

Moniz B. de Aragão Junior, Ana Maria Cristina Barbosa Labarrere, Osvaldo Pontalti, Tony

8

Malheiros, Ricardo Meira e Sérgio Brandão. 1.2) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Daniela Borges

9

dos Santos, Cristiano Ramalho, Leandro Coelho Conceição, Luciana Vieira e Andrea Lopes. 2)

10

ABERTURA DOS TRABALHOS: Após verificar o quórum o Presidente Alberto de Faria deu início

11

aos trabalhos, colocando em votação a ata da sessão anterior, que após lida e corrigida foi

12

aprovada por unanimidade. O Presidente Alberto de Faria, iniciou seus informes com o relato

13

sobre a empresa contratada pelo CAU/BR para realização do Planejamento Estratégico do

14

Sistema. Ressaltou sobre o plano de cargos e salários que será elaborado para uma

15

padronização dos CAU/UF. A empresa fará uma apresentação em breve para os conselheiros.

16

Ressaltou que o objetivo é o concurso público para a contratação de funcionários. Informou

17

sobre a criação do Fórum do Presidente que será encaminhada ao Plenário do CAU/BR para

18

aprovação. Informou ainda que no Forum do Presidente realizado em São Paulo, foi eleito

19

coordenador juntamente com o presidente do CAU/SC. Informou ainda que uma das principais

20

ações será a fiscalização. . O conselheiro Samuel Leandro discorreu sobre o manual do síndico,

21

parabenizando pelo trabalho que achou excelente para a valorização profissional. Questionou

22

sobre a estratégia e o presidente informou sobre a palestra para os síndicos. O conselheiro

23

Gunter Kohlsdorf informou sobre a reunião das comissões e sobre os processos discutidos,

24

relatou sobre as instituições de ensino e informou sobre a mudança do horário das comissões

25

para as 17:00 horas, uma e hora e meia antes da sessão plenária. O presidente Alberto de Faria,

26

passou os informes da Diretora Geral que passou a palavra para o assessor Cristiano, que

27

relatou sobre o planejamento de fiscalização. O conselheiro Carlos Madson informou que já

28

está junto ao Ministério da Saúde promovendo ações para regularizar os salários dos técnicos e

29

deixá-los equivialente ao salário mínimo profissional e aos salarios dos engenheiros. Informou

30

também que está sendo construido um Centro de Eventos onde será realizado um grande show
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31

que ainda não está concluido e aprovado. O presidente Alberto de Faria informou que o

32

planejamento está na Comissão de Exercício Profissional e que as sugestões podem ser

33

encaminhadas. O conselheiro federal Antonio Menezes Júnior relatou que não achou que o

34

planejamento estaria correto e que deveria ser feito um contato mais efetivo com a Agefis. O

35

presidente Alberto de Faria, esclareceu que este planejamento está sendo trabalhado para 6

36

meses de aplicação e posterior avaliação, para as alterações e aperfeiçoamentos que sejam

37

necessários. O conselheiro Aleixo Furtado parabenizou o trabalho, tanto o manual do síndico

38

quanto o planejamento e sugeriu que fosse feito um folder sobre o assunto, principalmente

39

para distribuir em órgãos públicos, direcionada para o público externo. O conselheiro Aleixo

40

Furtado, ainda sugeriu que quando houver publicações que tenha imagens de obras que seja

41

divulgado o autor do projeto e que sempre tenha referência com a profissão. O conselheiro

42

relatou ainda sobre o valor dos honorários dos trabalhos de arquitetos no mercado,

43

ressaltando que este assunto deva ser discutido no Conselho, estabelecendo a concepção de

44

projeto básico e executivo, principalmente para definir seus valores. O conselheiro Aleixo

45

Furtado deu como exemplo a aprovação de projeto na qual foi pedido para ser retirado

46

detalhes do projeto. O presidente Alberto de Faria concordou ser importante este tipo de

47

assunto. O conselheiro Carlos Madson acha que o trabalho foi bem encaminhado e que esta

48

proposta de agir de forma incisiva é complicado e deve ser feito com cuidado. Relatou sobre a

49

análise de projetos que está sucateada e que deve ser discutida no Conselho, principalmente

50

para buscar um ambiente melhor. A diretora geral arquiteta Daniela Borges fez explanações aos

51

conselheiros do relatório mensal. 3) Relato de processos. O plenário referendou os relatos

52

feitos pelo presidente Alberto de Faria dos processos de RRT Extemporâneo concedidos “ad

53

referundum”. a) Processo nº 60717/2013. Interessado: Rômulo Bonelli Henrique de Faria; b)

54

Processo nº 71353/2013. Interessado: José de Sordi Júnior; c) Processo nº 65999/2013.

55

Interessado: José de Sordi Júnior; d) Processo nº 62768/2013. Interessado: João Gilberto de

56

Carvalho Accioly; e) Processo nº 62771/2013. Interessado: João Gilberto de Carvalho Accioly. f)

57

Processo nº 67858/2013. Interessado: João Gilberto de Carvalho Accioly. Conselheiro Relator:

58

Gunter Kohlsdorf. Interrupção de registro. a) Processo nº 24232/2012. Interessado: Flávio

59

Roberto Vieira de Melo. Assunto: Interrupção de registro. Voto: Pela concessão da interrupção

60

de registro ao profissional arquiteto Flavio Roberto Vieira de Melo, com data retroativa à

61

solicitação com a emissão de boleto para pagamento de anuidade de forma proporcional,

62

conforme determinado pela legislação vigente.

Decisão: Aprovado por unanimidade; b)
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63

Processo nº 28724/2012. Interessado: Flavio Rodrigues Ferraz. Voto: Pela concessão

64

interrupção de registro ao profissional arquiteto Flavio Rodrigues Ferraz, com data retroativa à

65

solicitação com a emissão de boleto para pagamento de anuidade de forma proporcional,

66

conforme determinado pela legislação vigente. Decisão: Aprovado por unanimidade; c)

67

Processo nº 18770/2012. Interessada: Caroline Vieira Barroso. Assunto: Interrupção de

68

registro. Voto: Pela concessão da interrupção de registro a profissional arquiteta Caroline Vieira

69

Barroso, com data retroativa à solicitação com a emissão de boleto para pagamento de

70

anuidade de forma proporcional, conforme determinado pela legislação vigente. Decisão:

71

Aprovado por unanimidade; d) Processo nº 24846/2012. Interessada: Júlia Ávila Ribeiro.

72

Assunto: Interrupção de registro. Voto: Pela concessão da interrupção de registro a profissional

73

arquiteta Júlia Ávila Ribeiro com data retroativa à solicitação com a emissão de boleto para

74

pagamento de anuidade de forma proporcional, conforme determinado pela legislação vigente.

75

Decisão: Aprovado por unanimidade; e) Processo nº 24437/2012. Interessada: Liana Maria

76

Viana Pereira Magalhães. Assunto: Interrupção de registro. Voto: Pela concessão

77

interrupção de registro a profissional Liana Maria Viana Pereira Magalhães com data retroativa

78

à solicitação com a emissão de boleto para pagamento de anuidade de forma proporcional,

79

conforme determinado pela legislação vigente. Decisão: Aprovado por unanimidade; f)

80

Processo nº 27720/2012. Interessada: Beatriz Coroa do Couto. Assunto: Interrupção de

81

registro. Voto: Pela concessão da interrupção de registro a profissional Beatriz Coroa do Couto

82

com data retroativa à solicitação com a emissão de boleto para pagamento de anuidade de

83

forma proporcional, conforme determinado pela legislação vigente. Decisão: Aprovado por

84

unanimidade; g) Processo nº 25564/2012. Interessada: Viviane Rizério Sanches Lima. Assunto:

85

Interrupção de registro. Voto: Pela concessão da interrupção de registro a profissional Viviane

86

Rizério Sanches Lima com data retroativa à solicitação com a emissão de boleto para

87

pagamento de anuidade de forma proporcional, conforme determinado pela legislação vigente.

88

Decisão: Aprovado por unanimidade; h) Processo nº 29176/2013. Interessada: Luciana Vecchi

89

Martins da Cunha. Assunto: Interrupção de registro. Voto: Pela concessão da interrupção de

90

registro a profissional Luciana Vecchi Martins da Cunha com data retroativa à solicitação com a

91

emissão de boleto para pagamento de anuidade de forma proporcional, conforme determinado

92

pela legislação vigente. Decisão: Aprovado por unanimidade; i) Processo nº 30995/2013.

93

Interessada: Andrea Mello Peres. Assunto: Interrupção de registro. Voto: Pela concessão da

94

interrupção de registro a profissional Andrea Mello Peres com data retroativa à solicitação com
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da

da

95

a emissão de boleto para pagamento de anuidade de forma proporcional, conforme

96

determinado pela legislação vigente. Decisão: Aprovado por unanimidade; j) Processo nº

97

33161/2013. Interessada: Viviane Silva Berlim. Assunto: Interrupção de registro. Voto: Pela

98

concessão da interrupção de registro a profissional Viviane Silva Berlim com data retroativa à

99

solicitação com a emissão de boleto para pagamento de anuidade de forma proporcional,

100

conforme determinado pela legislação vigente. Decisão: Aprovado por unanimidade; k)

101

Processo nº 31590/2013. Interessada: Angela Cristina dos Reis Quim. Assunto: Interrupção de

102

registro. Voto: Pela concessão da interrupção de registro a profissional Angela Cristina dos Reis

103

Quim com data retroativa à solicitação com a emissão de boleto para pagamento de anuidade

104

de forma proporcional, conforme determinado pela legislação vigente. Decisão: Aprovado por

105

unanimidade; l) Processo nº 31503/2013. Interessada: Maria Guida de Carvalho e Silva.

106

Assunto: Interrupção de registro. Voto: Pela concessão

107

profissional Maria Guida de Carvalho e Silva com data retroativa à solicitação com a emissão de

108

boleto para pagamento de anuidade de forma proporcional, conforme determinado pela

109

legislação vigente. Decisão: Aprovado por unanimidade; m) Processo nº 30995/2013.

110

Interessado: Daniel de Pedrosa Castro. Assunto: Interrupção de registro. Voto: Pela concessão

111

da interrupção de registro ao profissional Daniel de Pedrosa Castro com data retroativa à

112

solicitação com a emissão de boleto para pagamento de anuidade de forma proporcional,

113

conforme determinado pela legislação vigente. Decisão: Aprovado por unanimidade;

114

Conselheiro Carlos Madson. Relato de solicitação de convênios; a) Processo nº 01/2013.

115

Interessado: IPOG. Assunto: Parceria entre o CAU/DF e o Instituto de Pós Graduação. Voto:

116

Considerando que este momento não é o mais adequado para firmar tal parceria, visto que a

117

prioridade deste Conselho é intensificar ações na fiscalização do exercício profissional;

118

Considerando que existem entidades como o IAB/DF que possuem maior know-how e tradição

119

na questão, voto, pelo encaminhamento da solicitação ao IAB/DF. Decisão: Aprovado por

120

unanimidade; b) Processo nº 02/2013. Interessado: Grupo Alex Justi. Assunto: Parceria entre o

121

CAU/DF e Grupo Alex Justi. Voto: Considerando que este momento não é o mais adequado

122

para firmar tal parceria, visto que a prioridade deste Conselho é intensificar ações na

123

fiscalização do exercício profissional; Considerando que existem entidades como o IAB/DF que

124

possuem maior know-how e tradição na questão, voto: pelo encaminhamento da solicitação ao

125

IAB/DF. Decisão: Aprovado por unanimidade. O conselheiro Gunter Kohlsdorf relatou que o

126

conselho não teria atribuição para este tipo de parceria e sim o IAB. O presidente Alberto de

da interrupção de registro a
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127

Faria fez um relato sobre o proceso encaminhado pelo conselheiro Sérgio Parada, informando

128

que o mesmo será distribuido e que o conselheiro estará impedido de votar para preservar a

129

decisão do Conselho. O Conselheiro Sérgio Parada informou sobre a demanda e acha que este

130

tipo de assunto deve ser discutido pelo Conselho. 4) ENCERRAMENTO: O presidente Alberto de

131

Faria agradeceu mais uma vez a presença de todos. Após considerações finais e nada havendo

132

mais a tratar, às 22:00 hs declarou encerrada a sessão plenária, da qual se lavrou a presente

133

ata.
Brasília (DF), 21 de fevereiro de 2013.
Arq. Alberto Alves de Faria
Presidente

Arq. Gunter Roland Kohlsdorf Spiller
Conselheiro Efetivo

Arq. Carlos Madson Reis
Vice Presidente
Arq. Igor Soares Campos
Conselheiro Titular

Arq. Sérgio Roberto Parada
Conselheiro Titular

Arq. Márcio Henriques de Souza
Conselheiro Suplente

Arq. Samuel Leandro de Santana
Conselheiro Suplente

Arq. Ricardo Costa
Conselheiro Titular

Arq. Aleixo Anderson Furtado
Conselheiro Titular

Arq. Daniel Gonçalves Mendes
Conselheiro Suplente

Arq. Antonio Simas Alvetti
Conselheiro Suplente

Arq. Antonio Menezes Júnior
Conselheiro Federal Suplente
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