25ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF/DF
BRASÍLIA - DF, 11 DE JULHO DE 2013
ATA

1

Início: 18h30min – 11/07/2013

2

Término: 22horas . PRESENÇAS: 1.1) CONSELHEIROS: Gunter Kohlsdorf, Francisco Ricardo Costa Pinto,

3

Ricardo Reis, Carlos Madson Reis, Antônio Simas Alvetti, Daniel Gonçalves Mendes, Osvaldo Remigio

4

Pontalti Filho, Alberto Alves de Faria, Sérgio Parada, Tony Malheiros e Aleixo Anderson Furtado.

5

Justificativas: Igor Soares Campos, Durval Moniz B. de Aragão Junior, Orlando Cariello, Samuel Leandro

6

Santana, Ana Maria Labarrere, Neuza Cavalcante, Marcelo Baiocchi, Márcio Henriques e Sérgio Brandão.

7

Convidados: Elza Kunze Bastos e Amílcar Coelho. 1.2) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Daniela Borges dos

8

Santos, Márcia Gonçalves Marini Wanick, Cristiano Ramalho, Leandro Coelho Conceição, Anderson de

9

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

10

verificação do quórum o Presidente Alberto de Faria deu início aos trabalhos da sessão plenária, com a

11

leitura das atas das sessões 23ª e 24ª, colocando-as em votação: Aprovadas com abstenção do

12

conselheiro Osvaldo Pontalti, uma vez que não estava presente as sessões. O presidente Alberto de

13

Faria solicitou a inversão da pauta, passando a palavra ao conselheiro Ricardo Costa para que o

14

conselheiro discorra sobre as ações realizadas referente ao 2º Encontro do CAU/DF. O conselheiro

15

Ricardo Costa, informou que por questões administrativas foi alterado a data do evento, ficando para o

16

dia 5 de setembro. O conselheiro Ricardo Costa fez apresentação da identidade visual a ser realizada no

17

2º Encontro, informando que o evento, deste ano pretende focar na valorização da preservação do

18

patrimônio arquitetônico, urbanístico e histórico-cultural de Brasília e já conta com o apoio das

19

empresas parceiras – Blok Term Acoustic Systems, Gravia, Casa Park além da Secretaria de Cultura do

20

Distrito Federal e Novacap. Informou que em breve, as peças serão divulgadas para os arquitetos e

21

urbanistas por e-mail e nos veículos de comunicação do Conselho. O conselheiro Tony Malheiros de

22

posse da palavra, relatou sobre a revisão do Código de Obras de Brasília, onde solicitou que os demais

23

membros do Plenário do CAU/DF, que participem das comissões, pois estão revisando a Lei 2.105 de 8

24

de outubro de 1998. O conselheiro afirmou ainda que irão acontecer alterações substanciais no Código

25

de Obras e os arquitetos e urbanistas precisam se manifestar. O presidente Alberto de Faria informou

26

que o CAU/BR estará realizando um Seminário através da Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR

27

revisão das diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em arquitetura e urbanismo.

28

Informou ainda que o GDF vai lançar a 5ª Conferência Nacional das Cidades, onde solicitaram ao CAU/DF

29

a indicação de titular e suplente. Neste momento o conselheiro Antonio Alvetti informou que esteve

30

numa primeira reunião representando o CAU/DF, e que deixará o material recebido do evento para

31

acervo do Conselho. Relatou que sentiu falta da participação do Sindicato dos Arquitetos. A arquiteta

32

Elza Kunze informou que não estiveram presentes uma vez que o convite para o sindicato chegou em
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33

cima da hora. O presidente Alberto de Faria passou a palavra a diretora geral arquiteta Daniela Borges

34

para relatar as atividades do CAU/DF. A arquiteta Daniela Borges informou que a haverá uma reunião

35

da Comissão de Ensino com os Coordenadores do Curso de Arquitetura na semana que vem, para que

36

possam dar contribuições para o CAU/DF no Seminário que o CAU/BR fará sobre diretrizes curriculares.

37

Informou ainda da participação dos funcionários do Conselho, Cristiano Ramalho e Alessandro Viana no

38

treinamento realizado no CAU/BR sobre o ArcGIS – grupo de programas informáticos e que constitui um

39

sistema de informação Geográfica. Neste momento, passou a palavra ao assessor de fiscalização

40

Cristiano Ramalho, para fazer explanação do relatório. O assessor de fiscalização Cristiano Ramalho

41

apresentou dados significativos sobre a atuação do CAU/DF na área, durante o primeiro semestre de

42

2013. O planejamento desse trabalho se baseou nas 26 áreas de atuação contempladas no Manual de

43

Fiscalização, tais como instalações de equipamentos relacionados a urbanismo; engenharia de

44

segurança do trabalho: salário mínimo profissional, entre outros itens. “Das áreas contempladas,

45

conseguimos realizar 67% das atividades previstas. Como resultado, em seis meses, tivemos 190 (cento

46

e noventa) novos registros efetuados por pessoas físicas e 59 (cinquenta e nove) de pessoas jurídicas.

47

Além disso, tivemos 42 (quarenta e duas) denúncias registradas”. Ainda com relação às ações de

48

fiscalização desenvolvidas pelo CAU/DF, podemos citar: palestra realizada em parceria com o Sinduscon

49

referente a NBR 15575; além das palestras que vem sendo ministradas na UnB e Uniceub, onde a

50

assessoria de fiscalização e a diretora geral estiveram presentes. A diretora geral arquiteta Daniela

51

Borges informou também que ela e o presidente Alberto de Faria estiveram na Caixa Econômica Federal

52

e que em breve estarão firmando convênio de cooperação. Neste momento, foi passado a palavra a

53

assessora técnica arquiteta Luciana Vieira para um relato das atividades realizadas. A assessora técnica

54

fez uma prévia dos dados relacionados aos serviços prestados pelo Conselho, via SICCAU. Citou por

55

exemplo, as solicitações de registros de profissionais estrangeiros, num total de 4 (quatro) pedidos.

56

Houve também um aumento de CAT; de processos colocados em diligências, alguns processos de

57

interrupção de registro entre outros. Neste momento, o presidente Alberto de Faria dando continuidade

58

a pauta, passou ao item relato de processos. 3) RELATO DE PROCESSOS: Conselheiro Relator: Gunter

59

Kohlsdorf. a) Processo nº 26595/2010. Interessado: Giselle Moll Vasconcelos. Assunto: Denúncia contra

60

o arquiteto Frederico Flósculo. Voto: Pelo arquivamento do processo diante de inexistência de fatos que

61

comprovem o desrespeito pessoal ao exercício profissional da denunciante, arquiteta Giselle Moll.

62

Decisão: Aprovado com duas abstenções (conselheiros: Sérgio Parada e Aleixo Anderson e um voto

63

contrário (conselheiro Osvaldo Pontalti). Conselheiro Relator: Aleixo Anderson. a) Processo nº

64

44443/2013. Interessado: Universidade Católica de Brasília. Assunto: Solicita apoio institucional e

65

financeiro para realização da mostra “Projeto Olhares sobre Brasília. Relato: considerando que na última

66

reunião plenária, os conselheiros entenderam que deveria ser enviada uma consulta prévia ao TCU,

67

ocasião em que decidiram pela realização da aludida consulta antes da aprovação do patrocínio;
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68

considerando que a assessoria jurídica do CAU/DF, após analisar o processo informa que não há

69

viabilidade jurídica para encaminhamento ao TCU, uma vez que este conselho não preenche os

70

requisitos elencados no art. 264, inciso I, do regimento interno do Tribunal de Contas da União. Entende

71

ser plausível a concessão de patrocínio; com fulcro na Resolução nº 23 do CAU/BR e Portaria nº 02 do

72

CAU/DF. Voto: pelo apoio ao evento através de fornecimento de uma passagem área para um

73

palestrante. Decisão: aprovado com 1(um) voto contrário. Conselheiro Relator: Tony Malheiros. a)

74

Processo nº 41241/2013. Interessada: Flávia Cardoso Costa. Assunto: Solicitação de registro de RRT

75

Extemporâneo. Voto: pela concessão do registro de RRT Extemporâneo solicitada pela profissional

76

Flávia Cardoso Costa, com a efetivação do pagamento da taxa do RRT, mais a taxa de expediente, no

77

valor de 2 vezes o valor da taxa de RRT, conforme determina a legislação vigente. Decisão: Aprovado. b)

78

Processo nº 41237/2013. Interessada: Flávia Cardoso Costa. Assunto: Solicitação de registro de RRT

79

Extemporâneo. Voto: pela concessão do registro de RRT Extemporâneo solicitada pela profissional

80

Flávia Cardoso Costa, com a efetivação do pagamento da taxa do RRT, mais a taxa de expediente, no

81

valor de 2 vezes o valor da taxa de RRT, conforme determina a legislação vigente. Decisão: Aprovado. c)

82

Processo nº 44250/2013. Interessado: Narton Melo Santos. Assunto: Solicitação de registro de RRT

83

Extemporâneo. Voto: pela concessão do registro de RRT Extemporâneo solicitada pelo profissional

84

Narton Melo Santos, com a efetivação do pagamento da taxa do RRT, mais a taxa de expediente, no

85

valor de 2 vezes o valor da taxa de RRT, conforme determina a legislação vigente. Decisão: Aprovado. d)

86

Processo nº 53855/2013. Interessado: Sérgio Henrique Caixeta Borges. Assunto: Solicitação de registro

87

de RRT Extemporâneo. Voto: pela concessão do registro de RRT Extemporâneo solicitado pelo

88

profissional Sérgio Henrique Caixeta Borges, com a efetivação do pagamento da taxa do RRT, mais a taxa

89

de expediente, no valor de 2 vezes o valor da taxa de RRT, conforme determina a legislação vigente.

90

Decisão: Aprovado. e) Processo nº 58147/2013. Interessado: Sérgio Henrique Caixeta Borges. Assunto:

91

Solicitação de registro de RRT Extemporâneo. Voto: pela concessão do registro de RRT Extemporâneo

92

solicitado pelo profissional Sérgio Henrique Caixeta Borges, com a efetivação do pagamento da taxa do

93

RRT, mais a taxa de expediente, no valor de 2 vezes o valor da taxa de RRT, conforme determina a

94

legislação vigente. Decisão: Aprovado. f) Processo nº 56264/2013. Interessado: José Eugenio. Assunto:

95

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

96

solicitado pelo profissional José Eugênio, com a efetivação do pagamento da taxa do RRT, mais a taxa de

97

expediente, no valor de 2 vezes o valor da taxa de RRT, conforme determina a legislação vigente.

98

Decisão: Aprovado. g) Processo nº 56749/2013. Interessada: Camila Diógenes. Assunto: Solicitação de

99

registro de RRT Extemporâneo. Voto: pela concessão do registro de RRT Extemporâneo solicitada pela

100

profissional Camila Diógenes com a efetivação do pagamento da taxa do RRT, mais a taxa de

101

expediente, no valor de 2 vezes o valor da taxa de RRT, conforme determina a legislação vigente.

102

Decisão: Aprovado. h) Processo nº 61405/2013. Interessada: Lilian Moraes Carvalho. Assunto:
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103

Solicitação de registro de RRT Extemporâneo. Voto: pela concessão do registro de RRT Extemporâneo

104

solicitada pela profissional Lilian Moraes Carvalho com a efetivação do pagamento da taxa do RRT, mais

105

a taxa de expediente, no valor de 2 vezes o valor da taxa de RRT, conforme determina a legislação

106

vigente. Decisão: Aprovado. i) Processo nº 64713/2013. Interessado: Daniel Richard Sant Ana. Assunto:

107

Solicitação de registro de RRT Extemporâneo. Voto: pela concessão do registro de RRT Extemporâneo

108

solicitado pelo profissional Daniel Richard Sant Ana com a efetivação do pagamento da taxa do RRT,

109

mais a taxa de expediente, no valor de 2 vezes o valor da taxa de RRT, conforme determina a legislação

110

vigente. Decisão: Aprovado. j) Processo nº 64728/2013. Interessado: Daniel Richard Sant Ana. Assunto:

111

Solicitação de registro de RRT Extemporâneo. Voto: pela concessão do registro de RRT Extemporâneo

112

solicitado pelo profissional Daniel Richard Sant Ana com a efetivação do pagamento da taxa do RRT,

113

mais a taxa de expediente, no valor de 2 vezes o valor da taxa de RRT, conforme determina a legislação

114

vigente. Decisão: Aprovado. k) Processo nº 24/2013. Interessado: CAU/DF. Assunto: Aprova, disciplina

115

e regulamenta a concessão de patrocínios pelo CAU/DF. Voto: pela aprovação da minuta anexa, a qual

116

estabelece os critérios e procedimentos referentes à representação institucional ou patrocínio a serem

117

observados no âmbito do CAU/DF. Decisão: Aprovado. l) Processo nº 29561/2008. Interessado:

118

Ubirajara Dantas Brandão. Assunto: Denúncia contra o arquiteto Luiz Alves Sica. Voto: pela aplicação da

119

advertência reservada, por infração ao Código de Ética. Decisão: Aprovado. m) Processo nº 22040/2007.

120

Interessado: Ricardo Pereira da Silva. Assunto: Denúncia contra a arquiteta Daniela Demartini. Voto:

121

pela penalização da arquiteta Daniela Demartini de Morais Fernandes, por infração ética pelos artigos 8º

122

III e IV, 9º II d e 10º II a, com advertência reservada. Decisão: Aprovado. Conselheiro Relator: Ricardo

123

Costa. a) Processo nº 52562/2013. Interessada: Maria Gabriela Daros Costacurta. Assunto: Solicitação

124

de interrupção de registro. Voto: pela concessão do registro da interrupção de registro a profissional

125

arquiteta Maria Gabriela Daros Costacurta, com data retroativa à solicitação com a emissão de boleto

126

para pagamento de anuidade de forma proporcional, conforme determina a legislação vigente. Deverá

127

ser informado ao profissional que a interrupção do registro será concedida por prazo indeterminado e

128

até que o profissional solicite sua reativação. Deve ser informado ainda que, se constatado, durante o

129

período de interrupção do registro, o exercício de atividades pelo profissional, este ficará sujeito à

130

autuação por infração à legislação reguladora da profissão e por falta ética, sujeitando-se às cominações

131

legais e regulamentares aplicáveis. Decisão: Aprovado. b) Processo nº 53462/2013. Interessada:

132

Luciana Afonso Amorim Canabrava. Assunto: Solicitação de interrupção de registro. Voto: pela

133

concessão do registro da interrupção de registro a profissional arquiteta Luciana Afonso Amorim

134

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

135

forma proporcional, conforme determina a legislação vigente. Deverá ser informado ao profissional que

136

a interrupção do registro será concedida por prazo indeterminado e até que o profissional solicite sua

137

reativação. Deve ser informado ainda que, se constatado, durante o período de interrupção do registro,
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138

o exercício de atividades pelo profissional este ficará sujeito à autuação por infração à legislação

139

reguladora da profissão e por falta ética, sujeitando-se às cominações legais e regulamentares

140

aplicáveis. Decisão: Aprovado. c) Processo nº 57207/2013. Interessada: Gabriela Macedo do Vale.

141

Assunto: Solicitação de interrupção de registro. Voto: pela concessão do registro da interrupção de

142

registro a profissional arquiteta Gabriela Macedo do Vale, com data retroativa à solicitação com a

143

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

144

legislação vigente. Deverá ser informado ao profissional que a interrupção do registro será concedida

145

por prazo indeterminado e até que o profissional solicite sua reativação. Deve ser informado ainda que,

146

se constatado, durante o período de interrupção do registro, o exercício de atividades pelo profissional,

147

este ficará sujeito à autuação por infração à legislação reguladora da profissão e por falta ética,

148

sujeitando-se às cominações legais e regulamentares aplicáveis. Decisão: Aprovado. 4) Assuntos Gerais:

149

O presidente Alberto de Faria, de posse da palavra informou que foi disponibilizado uma bolsa para o

150

Curso de Perícia Judicial Ambiental, que será realizado nos dias 05 a 09 de agosto, sendo contemplado

151

com a bolsa o conselheiro Daniel Gonçalves Mendes. A outra bolsa que será sorteada é para o Curso de

152

Oficina de Projetos Fotovoltaicos, que será realizado no dia 10 de agosto, sendo contemplado o

153

conselheiro Tony Marcos Malheiros. O arquiteto Amilcar Coelho pediu a palavra e comentou sobre

154

direito autoral, principalmente voltados para os aeroportos. Neste momento o presidente Alberto de

155

Faria informou que o plenário do CAU/DF decidiu protocolar junto ao Ministério Público denúncia

156

contra a INFRAERO e que

157

aeroporto de Mato Grosso do Sul, já solicitamos uma audiência com o diretor de obras da INFRAMÉRICA

158

para tratarmos dessas questões. A arquiteta Elza Kunze Bastos disponibilizou folder referente ao evento

159

“Mostra de Arquitetura”, onde são apresentados os projetos desenvolvidos pelos estudantes no final da

160

graduação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal. De posse da palavra, o presidente

161

Alberto de Faria solicitou a arquiteta Elza Kunze Bastos que nos próximos eventos fosse disponibilizada a

162

logomarca do CAU/DF, uma vez que o CAU está arcando com custo para este evento, conforme

163

aprovado por este plenário. A arquiteta Elza Kunze Bastos informou que houve um mal entendido por

164

parte do Sindicato e que para os próximos eventos seria acrescentado a logomarca do CAU/DF. O

165

conselheiro Aleixo Anderson Furtado sugeriu a indicação do nome do professor Engenheiro Ernesto

166

Valter para ser homenageado neste 2º Encontro do CAU. O presidente Alberto de Faria lembrou que a

167

divulgação de nomes, como por exemplo do professor Ernesto Valter amplia a divulgação do evento. O

168

conselheiro Carlos Madson, achou muito bom a indicação do nome do professor Ernesto Valter , pois é

169

uma figura fantástica, e homenagear um engenheiro é um gesto de grandeza por parte do CAU/DF.

170

Neste momento, o plenário decidiu e aprovou que deverão ser homenageados neste encontro, os

171

nomes do engenheiro Ernesto Valter e o arquiteto e fotografo Luiz Humberto. O conselheiro Ricardo

172

Costa sugeriu que no vídeo que será feito, poderão ser homenageados mais profissionais de maneira

os profissionais envolvidos serão notificados. Com relação a obra do
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173

mais abrangente. 5) ENCERRAMENTO: O presidente Alberto de Faria agradeceu mais uma vez a

174

presença de todos. Após considerações finais e nada havendo mais a tratar, às 22 horas declarou

175

encerrada a sessão plenária, da qual se lavrou a presente ata.

176
Brasília (DF), 11 de julho de 2013.
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