21ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 21 DE MARÇO DE 2013
ATA
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Início: 18h30 – 21/03/2013
Término: 20:45h
PRESENÇAS: 1.1) CONSELHEIROS: Gunter Kohsldorf, Daniel Gonçalves Mendes, Antonio Carlos Simas

4

Alvetti, Samuel Leandro de Santana, Sérgio Parada, Francisco Ricardo Costa Pinto, Durval Moniz B. de

5

Aragão Junior, Ricardo Reis, Igor Soares Campos, Alberto Alves de Faria, Marcelo Baiocchi V. Carvalho e

6

Antonio Menezes Junior. Convidados: Elza Kunze Bastos e Amilcar Coelho Chaves. Justificativas: Aleixo

7

Anderson Furtado, Marcio Henriques de Souza, Carlos Madson, Neuza Cavalcante, Ana Maria Cristina

8

Barbosa Labarrere, Osvaldo Pontalti, Tony Malheiros e Sérgio Brandão. 1.2) FUNCIONÁRIOS DO

9

CAU/DF: Daniela Borges dos Santos, Márcia Gonçalves Marini Wanick, Cristiano Ramalho, Leandro

10

Coelho Conceição, e Andrea Lopes. 2) ABERTURA DOS TRABALHOS: Após verificar o quórum o

11

Presidente Alberto de Faria deu início aos trabalhos, colocando em votação a ata da sessão anterior,

12

que após lida foi aprovada por unanimidade. O Presidente Alberto de Faria, solicitou inversão de pauta,

13

passando o item Prestação de Contas para ser o primeiro. A Diretora Geral Daniela Borges informou da

14

necessidade de ser feita a reformulação orçamentária. O presidente Alberto de Faria, complementando

15

as informações, comunicou que na próxima plenária poderemos apresentar os relatórios financeiros.

16

Relatou que houve um crescimento com relação ao ano passado, ressaltando ser positivo. 3) Relato de

17

processo. Conselheiro Relator: Igor Soares Campos. a) Processo nº 14/2013. Interessado: CAU/DF.

18

Assunto: Prestação de Contas. Voto: Considerando análise do processo e aprovação da Comissão de

19

Tomada de Contas. Voto: pela aprovação do proceso de Prestação de Tomada de Contas. Decisão:

20

Aprovado por unanimidade. Conselheiro Relator: Gunter Kohlsdorf. a) Processo s/nº. Interessado:

21

Antônio Eustáquio dos Santos. Assunto: Solicita o registro de RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão

22

do registro de RRT Extemporâneo, com o pagamento da taxa no valor de R$ 67,09. Decisão: Aprovado

23

por unanimidade. Conselheiro Relator: Ricardo Costa. Informou que participou de uma reunião com os

24

dirigentes do Morar mais por menos, onde foi exposto as intenções que o CAU/DF pretende para uma

25

fiscalização preventiva e educativa. O evento do Morar mais acontecerá nos meses de maio e junho e o

26

Conselho estuda com os organizadores a melhor forma de orientar e divulgar os seus serviços. Os

27

organizadores manifestaram interesse em criar um espaço físico no qual poderár ser utilizado pelo

28

Conselho. O conselheiro Ricardo Meira, acrescentou que essa é uma oportunidade ímpar para o

29

CAU/DF. Ressaltou ser o momento dos arquitetos de interiores se sentirem ainda mais contemplados

30

pelo nosso conselho. Em votação: Aprovado por unanimidade. O presidente Alberto de Faria, informou

31

que que aconteceu hoje, reunião do Grupo de Trabalho de Fiscalização foram apontadas algumas

32

dificuldades com relação ao uso do SICCAU. Foi apresentado diretrizes do plano de fiscalização, a ser

33

finalizado. O Presidente Alberto de Faria informou ainda da reunião que teve com o Presidente Haroldo
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34

e a equipe técnica do CAU/BR a respeito do SICCAU. A diretora geral Daniela Borges relatou os

35

principais problemas detectados no SICCAU, informando que foram encaminhados por escrito, um total

36

de 86 solicitações de esclarecimentos. 4) Assuntos Gerais: O presidente Alberto de Faria informou que

37

o CAU/DF promoveu reunião com as administrações regionais, destacando a participação do conselheiro

38

Antonio Alvetti. O Conselheiro Antonio Alvetti, comentou da demora na aprovação de projetos

39

arquitetônicos pela administração pública, uma vez que afeta a situação atual dos escritórios de

40

arquitetura que encontram-se paralisados pelo atraso ou falta de aprovação. O presidente Alberto de

41

Faria pediu contribuições dos conselheiros em torno da Resolução 22, uma vez que apresenta pontos

42

extremamente complexos, e há algumas questões que geram dúvidas. Informou também que o

43

Instituto Cervantes, está realizando um evento internacional, onde contou com a participação do

44

conselheiro Gunter Kohlsdorf como palestrante, e que hoje o vice-presidente Carlos Madson irá

45

representá-lo no evento. A arquiteta Elza Kunze, representante do Sindicato dos Arquitetos de posse da

46

palavra relatou que tomaram conhecimento que vários arquitetos e urbanistas filiados a este sindicato,

47

e lotados no GDF estão sendo assediados para se filiar a um novo sindicato de arquitetos, técnicos e

48

engenheiros. Tal situação seria para abrigar profissionais de categorias diferentes que atuariam em uma

49

carreira de analista junto ao governo. Informou que o sindicato dos arquitetos irá entrar com

50

impugnação. Comentou ainda que o Confea atacou novamente o sindicato, entrando com ação para

51

cobrança do aluguel. O conselheiro Ricardo Meira informou que tomou conhecimento deste novo

52

sindicato, e pelas informações adquiridas,

53

profissionais junto ao GDF. Comunicou ainda que ele e o conselheiro Tony Malheiros participaram do 6º

54

Curso de Etiquetagem de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de serviços e públicos, que teve o

55

apoio do CAU/DF. Informou que assunto está em evidência no mercado e que precisa de maior atenção

56

dos profissionais. Na oportunidade, parabenizou a FAU/UnB pela realização desse curso. O conselheiro

57

Daniel Mendes questionou sobre a reunião com os síndicos, chamando a atenção para os condominios

58

horizontais e verticais, conforme o Código Civil. A diretora geral Daniela Borges informou da realização

59

da reunião com as administrações regionais, destacando ter sido positiva, uma vez que o CAU, recebeu

60

solicitações por parte das secretárias para participarem. O presidente Alberto de Faria, informou ao

61

plenário que no próximo dia 26, tem agendada uma reunião com o subsecretario do Patrimônio

62

Histórico, Artístico e Cultural do DF, José Delvinei, a fim de convida-lo para o evento e traçar os

63

preparativos para a realização do 2º Encontro do CAU/DF. Informou que o CAU/DF está tentando junto

64

adquirir algum imóvel que possa vir a usar como sede. O conselheiro Antonio Alvetti, colocou a

65

disposição para ajudar nesta questão uma vez que mantém bom contato com a secretaria de cultura. O

66

conselheiro Sérgio Parada, fica meio recioso, por se tratar de governo, achando que desta forma fica um

67

pouco prejudicado, pois a qualquer momento, podem solicitar o imovél de volta, como aconteceu com o

68

Instituto Athos Bulcão .O presidente Alberto de Faria, ressaltou que quem já esteve no CAU/DF, teve a

o objetivo seria tentar pleitear os salários mínimos
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69

possibilidade de ver que as salas são pequenas e por este motivo há necessidade de um espaço maior.

70

5) ENCERRAMENTO: O presidente Alberto de Faria agradeceu mais uma vez a presença de todos. Após

71

considerações finais e nada havendo mais a tratar, às 20:40 hs declarou encerrada a sessão plenária, da

72

qual se lavrou a presente ata.

73
Brasília (DF), 21 de março 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. Ricardo Costa
Conselheiro Titular

Arq. Daniel Gonçalves Mendes
Conselheiro Suplente

Arq. Samuel Leandro de Santana
Conselheiro Suplente

Arq. Antonio Simas Alvetti
Conselheiro Suplente

Arq. Antonio Menezes Júnior
Conselheiro Federal Suplente
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