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Início: 18h30 – 12/12/2013. Término: 22h. PRESENÇAS: 1.1) CONSELHEIROS: Gunter Kohlsdorf,  Carlos 1 

Madson, Daniel Gonçalves Mendes, Alberto Alves de Faria, Tony Malheiros, Aleixo Anderson Furtado, 2 

Antônio Carlos Alvetti,. Justificativas: Igor Soares Campos , Francisco Ricardo Costa Pinto, Sergio Parada, 3 

Ricardo Meira, Marcelo Baiocchi, Márcio Henriques, Samuel Leandro Santana,  Durval Moniz B. de 4 

Aragão Junior, Orlando Cariello, Osvaldo Remigio Pontalti, Ana Maria Labarrere, Neuza Cavalcante, e 5 

Sérgio Brandão. Convidados: Elza Kunze Bastos, representante SINARQ-DF 1.2) FUNCIONÁRIOS DO 6 

CAU/DF: Daniela Borges dos Santos, Cristiano Ramalho, Alessandro Viana, Leandro Coelho Conceição, 7 

Marcos Aurélio Silva de Almeida, Anderson Viana, Andréa Lopes e Luciana de Paula Vieira. O Presidente 8 

Alberto Alves de Faria, saúda a todos os presentes e registra a presença da diretora do SINARQ Arq. Elza 9 

Kunze. ITEM 1- INFORMES - O Presidente relatou a reunião em conjunto entre o CAU/DF, CREA/DF, 10 

DEFESA CIVIL e IBAP com os síndicos dos edifícios de alvenaria estrutural das quadras 400. Ressaltou que 11 

o objetivo principal foi esclarecer sobre os riscos de reformas nesse tipo de estrutura. Relatou que a 12 

reunião contou com a presença de grande público e que foi muito produtiva. Foi importante para o CAU 13 

mostrar sua presença e houve a distribuição de material que informa sobre a importância da 14 

contratação de arquitetos para execução de reformas. O Presidente relatou que as pessoas esperam 15 

que os Conselhos digam quem são bons ou maus profissionais. Foi informado o papel do CAU, do 16 

Sindicato e do IAB com as diferenças de atribuições. Ressaltou que o Crea já fez um anuário com os 17 

arquitetos registrados e seus dados para contato e disse que achava que o CAU/DF podia pensar em 18 

algo parecido, talvez em formato digital. O Presidente informou também que o deputado Roney Nemer 19 

agendou uma seção solene em homenagem aos três anos de fundação da Lei 12.378/2010 e dois anos 20 

de funcionamento do CAU, mas que não houve quórum. Só estiveram presentes o presidente o Vice-21 

Presidente Carlos Madson e o Conselheiro Samuel Leandro Santana. Informou que ficou agendado para 22 

o próximo ano. O Presidente informou ainda sobre a alteração de endereço do CAU/DF de SGAS 910, 23 

Conjunto B, Bloco F, Salas 102/104, Mix Park Sul, CEP 70.390-100, Brasília/DF para a nova sede 24 

localizada no endereço SEPS 705/905, Bloco A, Salas 401 a 406, Edifício Santa Cruz, CEP 70.390-055, 25 

Brasília/DF, ressaltando que o espaço é maior e as reuniões das Comissões passarão a ser realizadas lá. 26 

O Presidente informou mais, que o planejamento estratégico organizado pelo CAU/BR e que alguns 27 

Conselheiros participaram já está em estágio avançado e que compartilhará o material com os 28 

Conselheiros para análise e opinião. Relatou que a intenção é a conclusão dos trabalhos até o final de 29 

abril. Comunicou sobre o AVC sofrido pelo Conselheiro Miguel Pereira, mas ressaltou que o mesmo já se 30 

encontra em casa, em recuperação. Consultou os Conselheiros sobre informes a serem feitos e passou a 31 

palavra ao Conselheiro Tony Malheiros. O Conselheiro Tony Malheiros relatou que participou de grupo 32 
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de trabalho  criado por uma comissão governamental para estudar o problema dos acessibilidade de 33 

edifícios públicos de Brasília. Relatou que aconteceram palestras ministradas pelo Coronel Loureiro do 34 

Corpo de Bombeiros do DF, Arq. Sandra do IPHAN e do Procurador do TCU Sérgio. Ressaltou que foi 35 

informado que a Caixa Econômica é a instituição que tem os edifícios mais acessíveis, cerca de 83% e 36 

que a Secretaria de Patrimônio da União é a instituição que menos tem acessibilidade, com apenas 5% 37 

de edifícios acessíveis. Relatou como segundo informe, que houve a finalização da minuta de lei para o 38 

novo código de obras, proposta pelo grupo de trabalho que estava discutindo a questão e que tal 39 

documento já foi encaminhado à Coordenadoria das Cidades para providências de aprovação. O 40 

Presidente passou a palavra ao Conselheiro Aleixo Anderson Furtado. O Conselheiro informou que, de 41 

todas as reuniões que participou, considerou a que teve a participação do Ministério Público a mais 42 

eficaz, pelas ações efetivas do MP em relação ao PPCUB, devendo acontecer novo debate, contando 43 

inclusive com a participação do novo Presidente do IAB Thiago de Andrade, posto que o meio da 44 

arquitetura de modo geral vem considerando que o plano trata mais de adensamento, ampliação de 45 

gabaritos e criação de loteamentos novos do que, na verdade, da preservação do patrimônio tombado. 46 

Disponibilizou, para os Conselheiros, o relato escrito da reunião, a ser encaminhado por e-mail. O 47 

Presidente informou que o relatório também poderá ser disponibilizado no sítio do CAU/DF. O 48 

Presidente passou, então, a relatar sobre questões relacionadas ao uso dos recursos de 2011, fazendo 49 

apresentação em power point projetada para os Conselheiros. Após breve histórico do processo de 50 

instalação do CAU, o Presidente informou que já houve o repasse de R$48.512.875,48 dos Creas para os 51 

CAU/UF, mas que há alguns que não efetuaram o repasse (Minas Gerais e Rio Grande do Sul, por 52 

exemplo), o que gerou demanda judicial do CAU/BR contra esses Creas. Informou que houve a 53 

implantação paulatina do SICCAU (contextualizando historicamente o feito) e que hoje o CAU conta com 54 

outros serviços como o IGEO. Relatou sobre a contratação do Call Center e do escritório de advocacia 55 

Reginaldo Oscar de Castro para dar andamento às ações contra os Creas, ações essas bem sucedidas já 56 

em segunda instância. Lançou a questão do compartilhamento dos CAU/UF, item a ser explorado 57 

posteriormente, em que cada CAU passará a ser “dono” ou “acionista” do SICCAU. Informou que em 58 

2012 e 2013 o CAU/DF não teve custo para usar o SICCAU e o IGEO, mas em 2014 haverá valor a ser 59 

pago, valor esse inserido no orçamento do Conselho, alertando que o compartilhamento justifica-se 60 

pela unificação das atividades do Conselho, no Brasil como um todo. Detalhou sobre o repasse de 61 

valores feito pelos Creas aos CAU/UF, informando que houve alguns CAU/UF, cujos Creas respectivos 62 

não repassaram o devido dinheiro, que receberam valores do CAU/BR, bem como de outros CAU/UF, e 63 

citou como exemplo o CAU/MA. Informou ainda que o Crea/DF repassou R$ 741.000,00. Desse valor foi 64 

destinado ao CAU/DF R$ 520.000,00 para a instalação do órgão. Informou mais, que o Crea/DF declarou 65 

ter repassado 100% do valor devido ao CAU e que alguns Creas não fizeram o repasse possivelmente por 66 

uma resistência à separação das classes. Ressalta que todos os dados apresentados foram repassados 67 
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pela Comissão de Orçamento e Finanças do CAU/BR. O Presidente repassou a palavra à Diretora Geral 68 

Daniela Borges, que informou sobre a mudança de endereço do CAU/DF para a SGAS 705. Deu 69 

conhecimento da adesão à ata do CAU/BR para a aquisição de mobiliário novo, da compra de 70 

equipamentos de informática por meio de pregão eletrônico, e da aprovação do plano de ação e 71 

orçamento pelo CAU/BR. Passou a palavra aos Assessores Cristiano e Luciana para a apresentação de 72 

relatórios. O Assessor Cristiano apresentou mapeamento estatístico de algumas informações sobre 73 

registros de profissionais, empresas e RRTs usando filtros do SICCAU, esclarecendo sobre como 74 

funcionam tais filtros. O Presidente observou que a partir do compartilhamento, será mais fácil o 75 

controle e manipulação dos filtros. O Assessor Cristiano relatou sobre problemas do RRT junto às 76 

Administrações Regionais. A Assessora Luciana informou que anualmente acontecem reuniões com as 77 

Administrações/Coordenadoria das Cidades para disseminação de informações dos procedimentos do 78 

CAU. O Conselheiro Tony Malheiros relatou sobre os procedimentos de análise de projetos feitos pelas 79 

Administrações. O Assessor Cristiano ressaltou que os dados apresentados são importantes para 80 

análises e avaliações. Ressaltou ainda, que o próprio SICCAU dá subsídios para a fiscalização funcionar 81 

sem a necessidade de ir a campo. A palavra foi passada para a Assessora Luciana. A Assessora levou 82 

informações sobre os serviços executados pela Assessoria Técnica e também pelo Atendimento durante 83 

o ano de 2013, ressaltando que a coleta de dados começou a partir de março. Ressaltou ainda que a 84 

maior parte dos dados foi recolhida do SICCAU, que infelizmente não há confiabilidade plena no sistema 85 

e que também foram utilizados dados oriundos das anotações diárias dos serviços executados. Relatou 86 

os quantitativos dos serviços executados pelas duas áreas e explicou sobre os procedimentos de análise 87 

de processos. Ressaltou que os problemas detectados no SICCAU já foram repassados ao CAU/BR para 88 

providências e informa que o funcionário Anderson está responsável também pela área de licitações do 89 

CAU/DF. O Presidente informou que o quórum estava completo, quando então foi executado o Hino 90 

Nacional. Foi também apresentada propaganda feita pelo CAU/BR em homenagem ao Dia do Arquiteto, 91 

15 de dezembro. ITEM 2- LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA – O Presidente informou que não foi possível 92 

concluir a redação das atas de outubro e novembro, lamentando o ocorrido. Ressaltou que o item 3 – 93 

informes já havia sido vencido como item 1. ITEM 3 - RELATO DE PROCESSOS – O Presidente passou a 94 

relatar os processos aprovados “ad referendum” do Plenário do CAU/DF: a) Processo nº 92957/2013. 95 

Interessado: Carlos Magalhães da Silveira. Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do 96 

registro de RRT Extemporâneo n° 1761735 ao profissional, “ad referendum” do Plenário do CAU/DF. 97 

Decisão: Aprovado o voto do Presidente pelo Plenário do CAU/DF; b) Processo nº 91861/2013. 98 

Interessado: Sérgio Moura Brasileiro do Valle. Assunto: RRT Extemporâneo de cargo ou função. Voto: 99 

Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo de cargo ou função n° 1741800 ao profissional, “ad 100 

referendum” do Plenário do CAU/DF. Decisão: Aprovado o voto do Presidente pelo Plenário do CAU/DF. 101 

O Presidente passa a palavra ao Conselheiro Tony Malheiros para o relato de processos. Conselheiro 102 
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Relator: Tony Malheiros: a) Processo nº 95458/2013. Interessado: Sérgio Moura Brasileiro do Valle. 103 

Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo n° 1809727 ao 104 

profissional. Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro relator. b) Processo nº 95477/2013. Interessado: 105 

Sérgio Moura Brasileiro do Valle. Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro de RRT 106 

Extemporâneo n° 1810057 ao profissional. Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro relator. c) Processo 107 

nº 91079/2013. Interessado: Maristela Gomes de Oliveira Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: Pela 108 

concessão do registro de RRT Extemporâneo n° 1726529 à profissional. Decisão: Aprovado o voto do 109 

Conselheiro relator. d) Processo nº 92976/2013. Interessado: Lucas Alves de Sordi. Assunto: RRT 110 

Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo n° 1571089 ao profissional. 111 

Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro relator. e) Processo nº 82753/2013. Interessado: Narton 112 

Melo Santos. Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo n° 113 

1571089 ao profissional. Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro relator. ITEM 4 – APROVAÇÃO DO 114 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS – O Presidente passou uma rápida apresentação e propôs 115 

debate para aprovação da participação do CAU/DF no centro de serviços compartilhados. Informou que 116 

houve discussão no Plenário do CAU/BR, quando foi recomendado o debate do assunto por parte dos 117 

CAU/UF. Informou ainda que a proposta é que os valores referentes aos serviços atinentes ao SICCAU, 118 

como o IGEO, sistema de contabilidade, patrimônio, passagens e diárias, call center e hospedagem do 119 

data center (além do próprio SICCAU) sejam compartilhados entre os CAU/UF de forma proporcional. 120 

Informou mais, que na Plenária ampliada do CAU/BR de Janeiro de 2014 será apresentada Resolução 121 

que tratará do assunto. Relatou que o CAU/BR não comprou as fontes dos programas, em virtude do 122 

preço elevado e também de não haver necessidade, mas que há, na proposta, a garantia do repasse das 123 

fontes caso haja algum problema maior (como a falência da empresa). Ressaltou que a governança do 124 

sistema será feita pelo CAU/UF, por meio de área administrativa gestora. Informou sobre o call center, 125 

que é um projeto grande a ser encabeçado pela Ouvidoria do CAU/BR. Resumiu informando que 126 

repassaria a apresentação que trata de solução de TI compartilhada, com o objetivo que se tenha um 127 

atendimento cada vez mais uniforme, processos de trabalho integrados e um hall de serviços 128 

compartilhados, e que a unidade gestora central desses serviços será a Gerência Técnica do CAU/BR. 129 

Declarou que no CAU/DF, a ideia é que a unidade gestora seja o Assessor de TI, que vai ficar 130 

compartilhando as soluções, a unidade provedora, requisitos de solução de tecnologia da informação, 131 

regras, partes interessadas, homologação e ambiente de produção, etapas essas detalhadas no Plano 132 

Diretor de Informática. Colocou que os entes institucionais de governança analisarão as propostas de 133 

mudança, aprovarão o plano diretor de tecnologia, aprovarão indicadores, coordenarão formulação de 134 

propostas de políticas, coordenarão elaboração de planos, deliberarão, avaliarão, propõrão a alocação 135 

de recursos orçamentários. Trata-se de um comitê gestor que tem a tarefa de analisar e fazer esses 136 

encaminhamentos. Os custos foram estabelecidos de forma proporcional ao número de profissionais e 137 
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para o DF serão na ordem de R$12.000,00. O Presidente fez o encaminhamento no sentido da 138 

aprovação da participação do CAU/DF no compartilhamento dos serviços e passou, antes, a palavra ao 139 

Assessor Alessandro que informou (referente ao PDTI) que o sistema será parametrizado e serão 140 

estabelecidos vários perfis de sistema por estado, quando então será possível criar dentro dos sistemas 141 

de maneira unificada. O Presidente abriu a palavra para discussão. O Conselheiro Tony Malheiros 142 

encaminhou o assunto no sentido de sua aprovação, alertando que com a melhoria paulatina dos 143 

serviços, os valores poderão ser rediscutidos futuramente. O Presidente encaminhou o assunto no 144 

sentido de aprovar o mérito da proposta, ressaltando que a partir de fevereiro deverá ser feita uma 145 

reformulação orçamentária para inserir esse custo que não havia sido previsto. Aprovado pelos 146 

Conselheiros. ITEM 5 – APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CAU/DF NO FUNDO DE APOIO DE 2014 – O 147 

Presidente explanou sobre o CAU Básico, que é aquele que oferece mínimas condições de atendimento 148 

e que não atingem valor de arrecadação pré-determinado pelo CAU/BR a partir de parâmetros 149 

específicos e devidamente estudados. Informou que cada CAU/UF, mesmo os que estão nessa condição, 150 

irão contribuir com uma parcela. O CAU/DF contribuirá com R$ 63.000,00 em 2014, o equivalente a 151 

3,83% da arrecadação. Ressaltou que o importante é a visão do funcionamento dos CAU/UF como um 152 

todo, atendendo o Brasil de forma ampla. Levou, então, a proposta de aprovação a participação do 153 

CAU/DF no fundo de apoio de 2014, no valor já informado. Ressaltou ainda que tal participação já havia 154 

sido anteriormente aprovada, mas que era necessária nova aprovação uma vez que o valor foi alterado 155 

(valor anterior R$ 57.720,00). Proposta aprovada pelos Conselheiros.  ITEM 6 – CALENDÁRIO DE 2014 – 156 

O Presidente informou que 2014 é um ano atípico em virtude da copa do mundo e das eleições do 157 

sistema (data provável em 15 de outubro). Informou ainda, que a proposta de calendário segue a do 158 

CAU/BR. Informou mais, que em abril acontecerá o Congresso Brasileiro de Profissionais. Explicou que 159 

as reuniões de Comissões acontecerão nas terças-feiras que antecedem as Plenárias na sede do CAU/DF, 160 

no horário de almoço. O calendário foi aprovado pelos Conselheiros. ITEM 7 – ASSUNTOS GERAIS – A 161 

Presidente do SINARQ-DF Elza Kunze parabenizou a atuação do CAU/DF e informou que dia 20 de 162 

dezembro acontecerá a Assembleia do Sindicato para aprovação das contas, do valor do imposto 163 

sindical e das atividades de 2014. Convidou a todos para participar.  Informou ainda, que foi elaborado o 164 

relatório de atividades de 2013 e que o mesmo foi protocolado e está disponível no sítio do Sindicato 165 

para conhecimento público. Relatou que o Sindicato teve, em 2013, uma arrecadação de R$ 57.000,00, 166 

dos quais R$ 30.000,00 foram gastos com secretariado e serviços contábeis e R$ 27.000,00 para o 167 

investimento em outras atividades. Ressaltou que considera pouquíssimo dinheiro, que tem sido feitos 168 

investimentos em mostras de arquitetura e que o Crea/DF cobrou a devolução de R$ 35.000,00 169 

investidos na mostra de 2010. Lembrou que as contas de 2010 foram aprovadas pelo Crea e 170 

encaminhadas ao Confea, lamentando a informação tardia. Considerou uma situação de perseguição 171 

com o Sindicato por parte do Confea. O Presidente considerou importante registrar e manifestar apoio 172 
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ao Sindicato. O Conselheiro Aleixo Anderson Furtado fez um agradecimento ao CAU, em especial ao 173 

funcionário Alessandro, por ter recebido por email o filme do Superior Tribunal Eleitoral onde é 174 

apresentado trabalho de sua autoria, tendo compartilhado o mesmo com família e amigos. Agradeceu 175 

ainda à Presidência que apresentou o filme ao Plenário. O Presidente sugeriu ao Plenário uma 176 

homenagem especial ao Conselheiro Ricardo Costa (ausente). O Presidente então, chamou à mesa a 177 

Assessora Luciana e o funcionário Anderson e citou o Conselheiro Ricardo Costa e a funcionária Marcia 178 

Wanick (ausentes) para uma homenagem por auxiliarem pioneiramente o CAU/DF na instalação do 179 

órgão. Ressaltou que, a partir de convênio firmado, foi possível a transferência das duas Arquitetas do 180 

Crea para o CAU/DF, ressaltando suas qualificações elevadas e passou a palavra ao Vice-Presidente 181 

Carlos Madson. O Vice-Presidente elogiou a equipe administrativa, sem a qual não seria possível 182 

alcançar o patamar de excelência obtido pelo CAU/DF. Ressaltou a importância dos relatórios 183 

apresentados e a competência com que foram executados os serviços do Conselho. Ressaltou ainda a 184 

competência dos funcionários oriundos do Crea e sua fundamental contribuição e declarou estar feliz 185 

em poder prestar a citada homenagem. Foi feita, então, a leitura do teor das homenagens, que se 186 

repetiu para todos os funcionários originários do Crea-DF, conforme o que segue: “Conselho de 187 

Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal-DF confere esta homenagem a Daniela Borges, nossa 188 

colega, pelos relevantes serviços prestados na implantação e na estruturação deste Conselho, sempre 189 

pautado pela responsabilidade e pela dedicação. Profissional exemplar, que se destacou no Crea-DF 190 

pelo seu trabalho primordial e que hoje integra a equipe de colaboradores do nosso Conselho. Em nome 191 

dos Conselheiros, agradeço pelos esforços, pela determinação na construção de um Conselho de 192 

Arquitetura e Urbanismo mais sólido, justo e eficiente. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2013;” 193 

“Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal-DF confere esta homenagem a Luciana de 194 

Paula Vieira nossa colega, pelos relevantes serviços prestados na implantação e na estruturação deste 195 

Conselho, sempre pautado pela responsabilidade e pela dedicação. Profissional exemplar, que se 196 

destacou no Crea-DF pelo seu trabalho primordial e que hoje integra a equipe de colaboradores do 197 

nosso Conselho. Em nome dos Conselheiros, agradeço pelos esforços, pela determinação na construção 198 

de um Conselho de Arquitetura e Urbanismo mais sólido, justo e eficiente. Brasília – DF, 12 de dezembro 199 

de 2013”; “Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal-DF confere esta homenagem a 200 

Anderson Viana, nosso colega, pelos relevantes serviços prestados na implantação e na estruturação 201 

deste Conselho, sempre pautado pela responsabilidade e pela dedicação. Profissional exemplar, que se 202 

destacou no Crea-DF pelo seu trabalho primordial e que hoje integra a equipe de colaboradores do 203 

nosso Conselho. Em nome dos Conselheiros, agradeço pelos esforços, pela determinação na construção 204 

de um Conselho de Arquitetura e Urbanismo mais sólido, justo e eficiente. Brasília – DF, 12 de dezembro 205 

de 2013”. Foi destacada a homenagem também feita à funcionária Márcia Wanick, que estava ausente. 206 

Foi solicitado que as homenagens integrassem os arquivos funcionais dos citados empregados. Foi lida a 207 
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homenagem destinada ao Conselheiro Ricardo Costa: “O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 208 

Distrito Federal – CAU-DF confere essa homenagem a Ricardo Costa, pelos relevantes serviços prestados 209 

na implantação e na estruturação deste Conselho, sempre pautado pela responsabilidade e pela 210 

dedicação. Profissional exemplar, que se destaca pelo seu trabalho primordial e que hoje integra o 211 

Plenário do nosso Conselho. Em nome dos colaboradores e demais Conselheiros agradeço pelos seus 212 

esforços e pela determinação na construção de um Conselho de Arquitetura e Urbanismo mais sólido, 213 

justo e eficiente. Alberto Alves de Faria”. O Presidente destacou a importância dos demais funcionários 214 

do Conselho: Andréa, Leandro, Marcos e Cristiano. O Conselheiro Daniel Gonçalves Mendes declarou 215 

estar feliz e honrado em fazer parte do momentos primeiros do CAU/DF e agradeceu a todos. ITEM 8) 216 

ENCERRAMENTO - O Presidente Alberto Alves de Faria, agradeceu a presença de todos e desejou boas 217 

festas. Após considerações finais e nada havendo mais a tratar, às 22h, declarou encerrada a sessão 218 

plenária, da qual se lavrou a presente Ata. 219 

 

Brasília (DF), 12 de dezembro de 2013. 
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