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28ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF 1 

Brasília - DF, 14 de NOVEMBRO DE 2013 2 

ATA 3 

Início: 18h30 – 14/11/2013. Término: 22h. PRESENÇAS: 1.1) CONSELHEIROS: Ricardo Reis, Sergio 4 

Parada, Carlos Madson, Marcelo Baiocchi, Alberto Alves de Faria, Tony Malheiros, Aleixo Anderson 5 

Furtado, Samuel Leandro Santana, Igor Soares Campos, Francisco Ricardo Costa Pinto, Antônio Carlos 6 

Alvetti, Osvaldo Remigio Pontalti. Justificativas: Gunter Kohlsdorf, Marcelo Baiocchi, Márcio Henriques, 7 

Durval Moniz B. de Aragão Junior, Orlando Cariello,  Ana Maria Labarrere, Neuza Cavalcante, e Sérgio 8 

Brandão. Convidados: Arquitetos Amílcar Coelho como representante do IAB/DF e Micheline Calatroni.  9 

1.2) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos, Cristiano Ramalho, Alessandro Viana, 10 

Leandro Coelho Conceição, Marcos Aurélio, Claudia Coelho e Luciana Vieira. O Presidente Alberto de 11 

Faria saúda a todos os presentes e registra a presença da colaboradora do CAU/BR Micheline, segue a 12 

reunião com a Execução do Hino Nacional. Após a execução passa para o ITEM 1- APROVAÇÂO DA ATA- 13 

da 26° reunião Plenária. Questionado se algum conselheiro gostaria de fazer alguma correção e 14 

considerando nenhuma manifestação, foi votada e aprovada com uma abstenção do Conselheiro 15 

Ricardo Costa. O Presidente consultou a possibilidade de inverter a pauta, considerando solicitação do 16 

Conselheiro Tony Malheiros. Aprovada a inversão pelo plenário, passou para o ITEM 2 RELATO DE 17 

PROCESSOS: Conselheiro Relator: Tony Malheiros, na ausência do Conselheiro Gunter Kohlsdorf, a) 18 

Processo nº 89168/2013. Interessado: Nilor de Souza Mendes Assunto: RRT Extemporânea de Cargo e 19 

Função. Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporânea de Cargo e Função n° 1689435 à 20 

profissional. Decisão: Aprovado o voto do conselheiro relator, b) Processo nº 83867/2013. Interessado: 21 

Juliano dos Santos Fogaça Assunto: RRT de Cargo e Função. Voto: Pela concessão do registro de RRT 22 

Extemporânea de Cargo e Função n° 1590440 ao profissional. Decisão: Aprovado o voto do conselheiro 23 

relator. c) Processo nº 90525/2013. Interessado: José de Sordi Júnior Assunto: RRT Extemporâneo. 24 

Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo n° 1715526, mediante ao pagamento. Decisão: 25 

Aprovado o voto do conselheiro relator, d) Processo nº 89987/2013. Interessado: Edilson Domingos 26 

Vieira Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo n° 1705389, 27 

mediante ao pagamento. Decisão: Aprovado o voto do conselheiro relator, e) Processo nº 89984/2013. 28 

Interessado: Edilson Domingos Vieira Assunto: Solicitação de RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão 29 

do registro de RRT Extemporâneo n° 1705350, mediante ao pagamento. Decisão: Aprovado o voto do 30 

conselheiro relator, f) Processo nº 89856/2013. Interessado: José de Sordi Junior Assunto: Solicitação 31 

de RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo n°1701726, mediante ao 32 

pagamento. Decisão: Aprovado o voto do conselheiro relator, g) Processo nº 88368/2013. Interessado: 33 

André Luiz Marques Cruz. Assunto: Solicitação de RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro 34 

de RRT Extemporâneo n°1674863, mediante ao pagamento. Decisão: Aprovado o voto do conselheiro 35 
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relator, h) Processo nº 88352/2013. Interessado: André Luiz Marques Cruz. Assunto: Solicitação de RRT 36 

Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo n°1674659, mediante ao 37 

pagamento. Decisão: Aprovado o voto do conselheiro relator, i) Processo nº73502/2013. Interessado: 38 

Luciana Oliveira Carvalho. Assunto: Solicitação de RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro 39 

de RRT Extemporâneo n°142344, mediante ao pagamento. Decisão: Aprovado o voto do conselheiro 40 

relator, j) Processo nº74789/2013. Interessado: Luiz Fernando Zeferino. Assunto: Solicitação de RRT 41 

Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo n°1443936, mediante ao 42 

pagamento. Decisão: Aprovado o voto do conselheiro relator, k) Processo nº74791/2013. Interessado: 43 

Luiz Fernando Zeferino. Assunto: Solicitação de RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro de 44 

RRT Extemporâneo n°1443936, mediante ao pagamento. Decisão: Aprovado o voto do conselheiro 45 

relator, l) Processo nº73939/2013. Interessado: Isabel Neves da Silva Cunha Borges. Assunto: 46 

Solicitação de RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo n°1430704, 47 

mediante ao pagamento. Decisão: Aprovado o voto do conselheiro relator, ITEM 3 INFORMES- o 48 

Presidente Alberto iniciou seus informes falando sobre o PPCUB, que está com uma visibilidade muito 49 

grande perante a sociedade e que o CAU foi inserido por meio de um decreto distrital para fazer parte 50 

do CONPLAN, relatando que agora o CAU é integrante oficial. Ressaltou a necessidade da urgência da 51 

indicação dos nomes dos representantes do CAU na Comissão, fez uma consulta a todos os conselheiros 52 

por e-mail, e deferiu um ad referendum com a indicação dos nomes dele como presidente e do 53 

Conselheiro Aleixo como suplente e deixou o assunto para que fosse discutido posteriormente em 54 

outras reuniões. Ressaltou ainda a necessidade de uma discussão mais aprofundada do assunto. Relatou 55 

ainda que além do CAU/DF, fazem parte do CONPLAN, o CREA-DF, IAB/DF e UnB, estas representações 56 

são entendidas como técnicas. Considerou que as reuniões foram realizadas em diversos lugares para 57 

discussão do assunto, o conselheiro Aleixo já esteve presente em algumas representando o CAU/DF, que 58 

oportunamente  dará seu relato. Citou que é importante convidar alguns técnicos arquitetos do GDF 59 

para relatarem os trabalhos que estão sendo feitos sobre o assunto. Também mencionou a arquiteta 60 

Vera Ramos que já foi do GDF e hoje está ligada ao Instituto de Patrimônio Histórico de Brasília, 61 

ponderou que ela tem uma visão diferente. Com isso, o Plenário tem condições para debater o assunto 62 

e ter posicionamento do Conselho. Ressaltou que o CAU está perdendo condições de discutir assuntos 63 

urbanísticos importantes e necessários para a cidade. Opinou que o assunto tivesse pelo menos 15 64 

minutos de discussão em todas as Plenárias para assim os representantes levassem para o CONPLAN a 65 

opinião da Plenária nas reuniões. O presidente relatou também outro assunto que vem sendo falado 66 

não só em Brasília, mas também em outros locais, que são as concessões de Alvarás de Construção fora 67 

das normas. O CAU/DF se manifestou, encaminhado carta ao Governador. Foi relatado na carta a 68 

dificuldade de se aprovar um projeto de arquitetura junto às Administrações Regionais. Alertou ainda 69 

sobre a intervenção do Ministério Público em São Paulo e Porto Alegre, que chegou a ter técnicos  70 
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saindo das prefeituras presos. Considera importante que o CAU discuta e que o Presidente expresse sua 71 

opinião dos assuntos. O Presidente questionou aos conselheiros sobre os convites aos arquitetos para 72 

falarem do PPCUB e que continuará com os outros informes, com as manifestações do conselheiro 73 

Aleixo e Alvetti. Dando continuidade nos informes relatou sobre a aprovação regular pelo CAU/BR da 74 

Prestação de Contas referente ao ano de 2012 do CAU/DF, cumprimentou a área administrativa pelo 75 

trabalho. Informou também sobre o concurso dos CAU/UF e BR que será realizado dia 24 de novembro, 76 

ressaltando as vagas disponíveis para o DF e o grande número de inscrições para o concurso. O 77 

Presidente passou para outro assunto dos informes que era Direito Autoral, debateu 78 

que a comissão de exercício profissional do CAU/BR, divulgou um primeiro documento de 79 

resolução, que trata da aplicação do direito autoral, da defesa do direito autoral e do 80 

registro. Entendeu que existe uma primeira definição do que é plágio em arquitetura, em 81 

projeto de arquitetura e aguarda manifestação de todos. O presidente ressaltou as 82 

manifestações, onde as mesmas serão encaminhadas ao CAU/BR para votação na próxima Plenária. 83 

Informou que o CAU/BR convidou o advogado Leandro Flores, para ministrar uma palestra sobre o 84 

assunto, o que foi muito esclarecedor e que pretende convidá-lo para ministrar uma palestra no 85 

CAU/DF. Informou ainda sobre o Centro de Custos Compartilhados (CCC) que trata do sistema que o 86 

CAU utiliza para execução dos seus serviços para os arquitetos e a parte administrativa do conselho. O 87 

CCC está sendo arcado pelo CAU/BR com recursos repassados pelos CREAS para implantação do CAU, 88 

considerando que estão se esgotando passarão a ser rateados entre os CAU/UF e uma parte do CAU/BR. 89 

O valor estimado ao CAU/DF é em torno de R$ 9.000,00 por mês.  90 

Determinou que esse valor afetará o orçamento já encaminhado ao CAU/BR, pois não havia previsão no 91 

orçamento encaminhado para 2014. A comissão de finanças encaminhará uma reformulação para 92 

aprovação. A principal intenção é que o sistema continue unificado em todo Brasil. Foi constituída uma 93 

comissão de presidentes e conselheiros federais para avaliação da implementação e custos.  Relatou 94 

que assim que estiverem concluídas as informações, elas serão citadas na Plenária. Relatou outro item 95 

de informe sobre o fundo de apoio, que auxilia os CAU/UF sem condições de se manterem. Ressaltou 96 

que alguns CAU/UF estavam resistentes nesta contribuição, mas que a justiça achou correta a forma que 97 

está sendo utilizada. E o CAU/RS já fez o depósito devido. O Presidente mostrou as tabelas e esclareceu 98 

a forma que está sendo utilizada para o cálculo de repasse. Também disse que será criada uma pasta 99 

com todas as informações para que os conselheiros possam analisá-las profundamente. O presidente 100 

encerrou seus informes e passou a palavra ao conselheiro Alvetti que relatou os problemas já citados 101 

pelo presidente em relação às dificuldades nas Administrações em relação aos alvarás. O conselheiro 102 

Tony pediu um aparte e informou que o trabalho de revisão do Código de Obras já está pronto, inclusive 103 

com as penalizações previstas. Que na próxima semana será realizada uma reunião para apresentação à 104 

coordenadoria das cidades e que será emitido um decreto para regulamenta-lo. Grande parte deste 105 
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decreto já está concluído. O conselheiro Aleixo relatou que compartilha a insatisfação da aprovação de 106 

projetos, pois teve seu projeto negado, por excesso de detalhes. Ressaltou que estes problemas acabam 107 

rebatendo no nome do arquiteto em relação ao cliente. O conselheiro Aleixo Furtado relatou também 108 

sobre um projeto que fez para a SQS 308 que passou por diversas exigências. O conselheiro Aleixo 109 

Furtado fez um relato das reuniões que participou a respeito do PPCUB na Câmara dos Deputados, no 110 

gabinete do Senador Rodrigo Rolemberg e no IAB/DF. Informou que fez um relatório e disponibilizará 111 

para todos. Fez a leitura do relatório aos conselheiros e o Presidente elogiou o relato. O Conselheiro 112 

Aleixo Furtado acha interessante a participação da arquiteta e urbanista Rejane Jung do GDF e da 113 

arquiteta e urbanista Vera Ramos, mas em reuniões separadas. O representante do IAB/DF, arquiteto e 114 

urbanista Amilcar fez algumas considerações a respeito das reuniões que participou do PPCUB, também 115 

achou interessante o convite para as arquitetas serem ouvidas na Plenária do CAU. O presidente Alberto 116 

sugeriu que seja montado um processo com o relatório do conselheiro Aleixo, e que depois seja 117 

apresentado para discussão. Ficou decidido que traria em uma primeira reunião, a arquiteta Rejane Jung 118 

e posteriormente a arquiteta Vera Ramos. O Conselheiro Madson também achou importante a 119 

participação das arquitetas. Relatou a visita de alguns arquitetos franceses em Brasilia, e que algumas 120 

colegas arquitetas acompanharam esta visita e ponderou que julgou boa a integração dos profissionais 121 

durante a visita . O conselheiro Igor parabenizou o relatório do conselheiro Aleixo. Achou adequado o 122 

convite das arquitetas para falarem do PPCUB, e ressaltou a preocupação da aprovação da lei. Solicitou 123 

que verificasse o modo legal para que não aconteça uma votação às pressas. O conselheiro Ricardo 124 

Costa relatou que poderia ter um conhecimento melhor para discussão, quanto ao convite das 125 

arquitetas. E posteriormente passar uma posição para a sociedade e arquitetos da posição do CAU. Foi 126 

sugerido pelo presidente Alberto que depois fosse criado um fórum de debate no site do CAU. O 127 

Arquiteto Amílcar esclareceu ao conselheiro Igor como funciona o trâmite do referido processo. A 128 

Diretora Geral, Daniela fez um relato sobre os trabalhos administrativos do CAU. 129 

O presidente Alberto relatou sobre a transferência definitiva das arquitetas Daniela e Luciana. As 130 

arquitetas agradeceram o apoio de todos os conselheiros e do Presidente. A arquiteta Luciana fez um 131 

relato sobre os trabalhos do Departamento Técnico do CAU/DF. O Assessor Cristiano fez um relato das 132 

atividades da fiscalização. O Presidente questionou se alguém gostaria de dar mais algum relato em 133 

assuntos gerais. 4) ENCERRAMENTO: O Presidente Alberto de Faria agradeceu a presença de todos. 134 

Após considerações finais e nada havendo mais a tratar, às 22h, declarou encerrada a sessão plenária, 135 

da qual se lavrou a presente Ata. 136 

 137 

Brasília (DF), 14 de novembro de 2013. 138 
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