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23ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 16 DE MAIO DE 2013
ATA
Início: 18h30min – 16/05/2013
Término: 22horas
PRESENÇAS: 1.1) CONSELHEIROS: Gunter Kohlsdorf, Daniel Gonçalves Mendes, Francisco Ricardo Costa

4

Pinto, Durval Moniz B. de Aragão Junior, Ricardo Reis, Carlos Madson, Marcelo Baiocchi, Alberto Alves

5

de Faria, Tony Malheiros, Aleixo Anderson Furtado e Samuel Leandro Santana. Justificativas: Osvaldo

6

Pontalti, Orlando Cariello, Antônio Simas Alvetti, Igor Soares Campos, Ana Maria Labarrere, Neuza

7

Cavalcante, Sérgio Parada e Sérgio Brandão. Convidados: Elza Kunze Bastos. 1.2) FUNCIONÁRIOS DO

8

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

9

Coelho Conceição, Marcos Aurélio, Luciana Vieira e Andrea Lopes. 2) ABERTURA DOS TRABALHOS: Após

10

verificar o quórum o Presidente Alberto de Faria deu início aos trabalhos, colocando em votação a ata

11

da sessão anterior. O presidente Alberto de Faria informou ainda que, o conselheiro Aleixo Furtado não

12

poderá participar da reunião pois, estará em um evento da UnB em Planaltina O conselheiro Daniel

13

Mendes solicitou que fosse acrescentado ainda na ata anterior uma definição melhor referente aos

14

condomínios horizontais e verticais: “O que distingue um condomínio vertical de um condomínio

15

horizontal, são os elementos que separam as unidades habitacionais. Se o elemento que as separa for

16

vertical, o condomínio será vertical. Se o elemento for horizontal, o condomínio será horizontal. Após as

17

devidas correções o presidente Alberto de Faria, colocou em votação sendo a mesma aprovada. O

18

presidente Alberto de Faria relatou aos conselheiros que participou da reunião ampliada no CAU/BR

19

onde foram discutidos vários assuntos, e entre eles foi discutido a arrecadação básica, que é a instalação

20

mínima para que o CAU funcione. Há uma liminar dos CAU RS e PR e com isso a não contribuição gera

21

uma redução nos valores do CAU básico. O CAU/DF contribui com valor total de R$ 57 mil, dividido em

22

parcelas mensais, compatíveis com a arrecadação. Há tensões políticas e há uma discussão sobre o

23

assunto, uma vez que gera um impacto financeiro. Foi apresentado Na planária ampliada uma palestra

24

com a visão que o Tribunal de Contas da União tem sobre o Conselho, e eles conhecem muito pouco. O

25

presidente do CAU/BR Haroldo Pinheiro sugeriu que fosse feita uma visita ao TCU visando esclarecer as

26

dúvidas que por ventura tenham com relação ao Conselho. Foi celebrado um convênio com a ABNT

27

onde teremos acesso as normas pela metade do valor. Encaminhamos via e-mail convite referente ao I

28

Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo. O evento será realizado nos dias 22 e 23 de maio,

29

onde serão analisados projetos que estão em discussão na Câmara dos Deputados e no Senado. Todos

30

estão convidados a participar. Saiu uma nota em jornal de grande circulação na coluna do Ari Cunha, na

31

qual ficou registrado que a ANAC voltou atrás na decisão de não permitir que arquitetos elaborassem

32

projetos de terminais aeroportuários e com isso conseguimos divulgar um pouco mais o CAU/DF. O

33

CAU/BR contratou uma assessoria com o objetivo de definir cargos para concurso e um planejamento
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34

estratégico para o CAU. Foi discutido um organograma básico. Cada instância precisa ter um técnico

35

para cada cargo, e será feita uma pesquisa de salários – haverá concurso nacional, com aplicação para

36

os estaduais e o DF que será realizado pelo CAU/BR. Esse concurso será realizado pelo CAU/BR, com

37

previsão que até o final do ano seja realizado o concurso. O presidente Haroldo Pinheiro comentou que

38

o CAU/BR está procurando um espaço e eles estão analisando questões de compra de imóvel. Segundo

39

informações, no imóvel cedido pelo SPU, será feita uma reforma no valor de R$ 150.000,00 – é uma

40

notícia que pode ser boa, pois se o CAU/BR fizer aquisição de imóvel o CAU/DF poderá usufruir deste

41

espaço, saindo do aluguel. Comentaram sobre este assunto os arquitetos e conselheiros: Elza Bastos,

42

Antônio Menezes e Samuel Santana. O conselheiro Tony Malheiros de posse da palavra falou sobre o

43

Código de Edificações, sugerindo que deve haver uma linguagem única. A Coordenadora do Sindicato

44

dos Arquitetos informou que participaram de uma reunião com os prefeitos onde foi distribuída uma

45

cartilha feita pela FNA e a receptividade foi boa e que ficou muito feliz e trouxe esse material para

46

distribuição na plenária. O presidente Alberto de Faria disponibilizou o site para divulgação do material

47

apresentado pela arquiteta Elza Kunze. A arquiteta Elza Kunze informou da intenção de ser criado o

48

Colégio de Entidades junto ao CAU/DF. O conselheiro Samuel Santana informou do parecer da AGU

49

referente ao salário mínimo profissional e deixará cópia desse material para o CAU/DF. O presidente

50

Alberto de Faria informou ao conselheiro que o CAU/DF tem um processo referente ao salário mínimo

51

profissional. O presidente Alberto de Faria solicitou a participação dos conselheiros no I Seminário

52

Legislativo, pois seria uma oportunidade de tratar de assuntos como o salário mínimo profissional, levar

53

enfim essa preocupação. A diretora geral arquiteta Daniela Borges fez alguns informes aos conselheiros,

54

tais como: o 2º Encontro do CAU/DF, com a solicitação de proposta de patrocínios ao Banco do Brasil

55

solicitando apoio financeiro, abrindo no site edital para apoio, quanto a utilização do MAB a intenção é

56

falar sobre a história, patrimônio. Logo traremos o projeto mais modelado; estamos também em

57

contato com o pessoal do morar mais, inclusive estão cientes da necessidade de ter um RT. Foi aberto

58

espaço para o CAU na revista do evento. A ideia é o CAU está sempre presente. Aproveito para informa-

59

los que nossa próxima plenária será na Câmara Legislativa, conforme aprovado pela Mesa Diretora da

60

Câmara Legislativa. Semana que vem haverá um treinamento no CAU/BR onde alguns funcionários do

61

CAU/DF estarão participando. O presidente Alberto de Faria informou aos conselheiros que esse espaço

62

para realização das plenárias na Câmara Legislativa, foi oferecido ao CAU pelo deputado Roney Nemer.

63

Como o transito neste horário é carregado, peço a colaboração dos senhores no sentido de chegar um

64

pouco mais cedo, pois as nossas reuniões acontecem apenas uma vez por mês. A diretora geral Daniela

65

Borges informou da realização do evento referente a NBR 15575 que será feito em parceria entre o

66

SINDUSCON e o CAU/DF. Teremos neste evento como um dos palestrantes o conselheiro Ricardo Meira.

67

Iremos encaminhar convite com a programação via e-mail para os senhores. O tema é “Projeto

68

arquitetônico: a base de tudo”. A organização é toda do SINDUSCON; o CAU está apoiando com a
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69

divulgação e palestrante. 3) Relato de Processos. Conselheiro Relator: Ricardo Costa. a) Processo nº

70

17/2013. Interessado: CAU/DF. Assunto: Salário mínimo profissional à luz da Lei nº 4.950-A. Voto:

71

Enviar cópia do parecer jurídico e solicitar contribuição ao Sindicato dos Arquitetos do DF, para a

72

próxima plenária que acontecerá no dia 13 do próximo mês. Após sistematizar, retornar ao plenário. Em

73

votação: Aprovado por unanimidade. b) Processo nº 18/2013. Interessado: CAU/DF. Assunto: Suspeição

74

e impedimento de conselheiros para apreciação de processos do Conselho. Voto: Pela inclusão das

75

hipóteses de impedimento e suspeição dos conselheiros que venham a ser relatores ou membros dessas

76

comissões, bem como deverão ser inseridos no Regimento Interno desse Conselho que está em fase de

77

elaboração, utilizando-se como base as diretrizes do CAU/BR. Decisão: Aprovado por unanimidade.

78

Conselheiro Relator: Aleixo Anderson Furtado. a) Processo nº 44165/2013. Interessado: IAB/DF.

79

Assunto: Solicita apoio institucional e financeiro para o Seminário Quitandinha + 50. Voto: que seja

80

consultado primeiramente o CAU/BR se o mesmo patrocinou com apoio financeiro ao evento e em caso

81

negativo que seja informado ao IAB/DF, que o CAU irá fornecer uma passagem aérea nacional bem

82

como pagamento de diária. Decisão: Aprovado por unanimidade. b) Processo nº 44600/2013.

83

Interessado: Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal. Assunto: Solicita apoio institucional e

84

financeiro para realização da Mostra de Arquitetura 2013. Voto: Pelo apoio ao evento através dos

85

serviços de comunicação do CAU/DF, divulgação e fotos. c) Processo nº 44443/2013. Interessado:

86

Universidade Católica de Brasília – Curso de Arquitetura e Urbanismo. Assunto: Solicita apoio

87

institucional e financeiro. Voto: Pelo apoio institucional, na forma de divulgação do evento. Decisão:

88

Aprovado. Conselheiro Relator: Gunter Kohlsdorf. a) Processo nº 41470/2013. Interessado: Sérgio

89

Henrique Caixeta Borges. Assunto: Solicitação de registro de RRT Extemporâneo. Voto: pela concessão

90

do registro de RRT Extemporâneo ao profissional Sérgio Henrique Caixeta Borges, mediante pagamento

91

do RRT. Decisão: Aprovado por unanimidade. b) Processo nº 46667/2013. Interessado: Gustavo

92

Abrahão Costa. Assunto: Solicitação de registro de RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro

93

de RRT Extemporâneo ao profissional Gustavo Abrahão Costa, mediante pagamento do RRT. Decisão:

94

Aprovado por unanimidade. c) Processo nº 46737/2013. Interessado: Gustavo Abrahão Costa. Assunto:

95

Solicitação de registro de RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo ao

96

profissional Gustavo Abrahão Costa, mediante pagamento do RRT. Decisão: Aprovado por unanimidade.

97

d) Processo nº 46798/2013. Interessada: Silvana Moraes Cerqueira. Assunto: Solicitação de registro de

98

RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo a profissional Silvana

99

Moraes Cerqueira, mediante pagamento do RRT. Decisão: Aprovado por unanimidade. e) Processo nº

100

49523/2013. Interessada: Flávia Cardoso Costa. Assunto: Solicitação de registro de RRT Extemporâneo.

101

Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo a profissional Flávia Cardoso Costa, mediante

102

pagamento do RRT. Decisão: Aprovado por unanimidade. f) Processo nº 48579/2013. Interessada:

103

Flávia Cardoso Costa. Assunto: Solicitação de registro de RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do
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104

registro de RRT Extemporâneo a profissional Flávia Cardoso Costa, mediante pagamento do RRT.

105

Decisão: Aprovado por unanimidade. g) Processo nº 48427/2013. Interessada: Flávia Cardoso Costa.

106

Assunto: Solicitação de registro de RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro de RRT

107

Extemporâneo a profissional Flávia Cardoso Costa, mediante pagamento do RRT. Decisão: Aprovado por

108

unanimidade.

109

Hadassa Salgado Cerqueira. Assunto: Solicitação de registro de RRT Extemporâneo. b) Processo nº

110

46716/2013. Interessado: Hadassa Salgado Cerqueira. Assunto: Solicitação de registro de RRT

111

Extemporâneo. c) Processo nº 46656/2013. Interessado: Hadassa Salgado Cerqueira. O assessor da

112

fiscalização Cristiano Ramalho fez uma explanação do relatório de atividades bem como as ações

113

adotadas pelo CAU/DF referente a fiscalização. O presidente Alberto de Faria dando continuidade a

114

pauta informou que o Censo feito pelo CAU/BR foi publicado na revista AU. Parabenizou por este

115

trabalho do CAU/BR uma vez que foi disponibilizado um conjunto de dados interessantes. 5)

116

ENCERRAMENTO: O presidente Alberto de Faria agradeceu mais uma vez a presença de todos e após

117

considerações finais e nada havendo mais a tratar, às 22 horas declarou encerrada a sessão plenária, da

118

qual se lavrou a presente ata.

Processos referendados pelo Plenário. a) Processo nº 46709/2013. Interessado:

119
Brasília (DF), 16 de maio de 2013.

Arq. Alberto Alves de Faria
Presidente

Arq. Gunter Roland Kohlsdorf Spiller
Conselheiro Efetivo

Arq. Ricardo Costa
Conselheiro Titular
Arq. Durval Moniz B. de Aragão Júnior
Conselheiro Suplente
Arq. Ricardo Reis
Conselheiro Suplente

Arq. Tony Malheiros
Conselheiro Titular

Arq. Aleixo Anderson Furtado
Conselheiro Titular

Arq. Daniel Gonçalves Mendes
Conselheiro Suplente

Arq. Samuel Leandro Santana
Conselheiro Suplente
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