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ATA  

Início: 18h30 – 10/04/2014. Término: 22h. PRESENÇAS: 1.1) CONSELHEIROS: Daniel Gonçalves 1 

Mendes, Alberto Alves de Faria, Osvaldo Remigio Pontalti, Tony Marcos Malheiros, Gunter Kohlsdorf, 2 

Igor Soares Campos, Samuel Leandro Santana, Carlos Madson Reis, Francisco Ricardo Costa Pinto, Sergio 3 

Roberto Parada, Marcelo Baiocchi Vila Verde, Márcio Henriques de Souza, Antônio Menezes Junior, 4 

Aleixo Anderson Furtado. Justificativas: Durval Moniz B. de Aragão Junior, Orlando Cariello, Ana Maria 5 

Labarrere, Neuza Cavalcante, e Sérgio Brandão. Convidados: Elza Kunze Bastos, representante SINARQ-6 

DF, Amílcar Coelho Chaves, representante do IAB. 1.2) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Daniela Borges dos 7 

Santos, Alessandro Viana, Leandro Coelho Conceição, Marcos Aurélio, Anderson Viana, Cristiano 8 

Ramalho, Luciana Vieira, Claudia Coelho de Souza. O Presidente Alberto de Faria saúda a todos os 9 

presentes e registra a presença da diretora do SINARQ Arq. Elza Kunze, e a presença do representante 10 

do IAB Amílcar Coelho, verificou o Quórum e passou para o primeiro item de pauta. ITEM 1- Hino 11 

Nacional – O Presidente Alberto de Faria após a execução do Hino Nacional informou sobre aprovação 12 

dos itens da pauta que foi encaminhada aos conselheiros para contribuições e aprovação. ITEM 2 – 13 

Leitura e Aprovação da Ata – consultou sobre alguma consideração sobre aprovação da 30°Sessão 14 

Plenária, consultou aos conselheiros se todos fizeram a leitura e se havia alguma contribuição a fazer. O 15 

Conselheiro Daniel Mendes solicitou algumas modificações, Presidente colocou em votação a aprovação 16 

da Ata sendo aprovada por unanimidade. O Presidente Alberto de Faria passou para o próximo item da 17 

pauta. – ITEM 3-Informes – O Presidente Alberto de Faria questionou aos conselheiros se alguém 18 

gostaria de dar algum informe, não houve nenhuma manifestação passou a palavra à Diretora Geral 19 

Daniela Borges, que informou sobre os participantes da Conferência de Arquitetura e Urbanismo em 20 

Fortaleza conforme deliberado na Plenária anterior e que as inscrições já foram realizadas. Também 21 

informou aos Conselheiros que quiserem participar do Congresso deve entrar em contato com o IAB 22 

para providenciar as inscrições. Informou ainda sobre a reunião da Comissão de Finanças para tratar da 23 

Reformulação Orçamentária. A Diretora Geral passou a palavra para o Assessor de Fiscalização Cristiano 24 

Ramalho para informar sobre a fiscalização. O Assessor relatou sobre as reuniões da Comissão de 25 

Exercício Profissional para andamento dos processos, informou sobre reunião com o CAU/BR para 26 

definição de tecnologia adotadas pela fiscalização. Ressaltou uma campanha de divulgação na Região 27 

Administrativa da Octogonal que está sendo realizada este mês. Passou a palavra para a Analista 28 

Arquiteta Luciana Vieira que informou que as demandas encaminhadas pelos profissionais, estão em 29 

dia, considerando o apoio dos estagiários contratados, informou sobre uma reunião com o CAU/BR para 30 
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aperfeiçoamento dos serviços do SICCAU. Informou que no mês de maio até a presente reunião foram 31 

solicitados 31 certidões de Acervo Técnico, sendo 18 já executadas, 46 solicitações de interrupções de 32 

registros sendo 9 executadas e trazidas ao Plenário para homologação e o restante em diligência, 176 33 

solicitações de RRT extemporânea analisadas e revistas, ressaltou que os processos que estão sendo 34 

trazidos na Plenário para serem referendados os ad-referendum do Presidente Alberto de Faria  em 35 

razão das solicitações de urgência do registro. Informou ainda que estes processos não serão mais 36 

encaminhados a Plenária antes de passar pela Comissão de Exercício, reduzindo assim o número de 37 

processos para serem votados nas Plenárias. O Presidente Alberto de Faria iniciou seus informes 38 

comunicando sobre o Ofício encaminhado pelo Ministério Público que trata da Defesa da Ordem 39 

Urbanística de Brasília, informando que abrirá um processo administrativo para acompanhar as ações 40 

do CAU/DF. Em relação a esse assunto, especificamente esta promotoria trabalha nas regiões de 41 

Brazlândia, Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapuã. Ressaltou sobre as obrigações de fiscalização 42 

na atuação dos profissionais em áreas irregulares. Informou que nosso Assessor Jurídico já esteve no 43 

Ministério Público e solicitou que o mesmo fará um complemento dos informes. O Assessor Jurídico 44 

relatou que em reunião com o procurador foi informado que a intenção é firmar uma parceria, da 45 

mesma forma que já foi firmado com o CRECI/DF, e solicita informações sobre as atuações do CAU/DF. 46 

O Presidente Alberto de Faria solicitou que todos os conselheiros fizessem uma leitura para 47 

contribuições e discussão sobre o assunto e que este processo será encaminhado a Comissão de 48 

Exercício Profissional. Os conselheiros Daniel Mendes, Gunter Kohlsdorf, Elza Kunze deram suas opiniões 49 

sobre o assunto. O Presidente Alberto de Faria, informou sobre uma reunião com a ASCOP que é uma 50 

Associação dos Conselhos do Distrito Federal e esta Associação pleiteou uma área reservada aos 51 

conselhos ao Secretário Geraldo Magela onde seriam cedidos terrenos para construção das sedes. O 52 

secretário recebeu a solicitação e requisitou a demanda necessária de área que cada conselho necessita, 53 

o Presidente pediu ao Conselheiro Tony Malheiros para fazer este levantamento para encaminharmos. 54 

Informou ainda sobre a reunião do Fórum de Presidentes que aconteceu nos dias 17 e 18 de março, 55 

onde foi discutida a Resolução 38 que trata do salário mínimo profissional e comentou que vários 56 

estados tem tido dificuldades do cumprimento dessa resolução, e este assunto está gerando uma 57 

grande discussão dentro do CAU/BR, para verificação de uma possibilidade desta resolução ser 58 

flexibilizada. Relatou que no sul as empresas estão demitindo os arquitetos e contratando engenheiros, 59 

considerando esta obrigação. Solicitou que os conselheiros fizessem uma análise para que seja trazido 60 

este assunto para discussão. Relatou também sobre outro assunto debatido refere-se a resolução 51, 61 
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que trata das atribuições privativas da profissão. Informou que um Sindicato de Engenheiros entrou com 62 

uma ação na justiça contra essa resolução e a Juíza suspendeu a aplicação desta, dizendo que deveria 63 

ser elaborada uma resolução conjunta ente CAU/BR e CONFEA, conforme diz a lei e que foi informado 64 

pelo Presidente Haroldo que está sendo agendando uma reunião ampliada com os conselheiros Federais 65 

e presidentes para chegar a um entendimento sobre o assunto. Informou ainda sobre a finalização do 66 

concurso e a reunião com a Comissão de Finanças, para iniciar as contratações dos aprovados. Informou 67 

sobre as reuniões para aprimoramento do Sistema Compartilhado, e que alguns estados estão 68 

questionando sobre este compartilhamento. Informou ainda sobre as aulas que estão sendo ministradas 69 

na FAU e em outras faculdades como por exemplo na UNIP, e solicitou que os conselheiros que 70 

puderem realizar estas palestras que é importante essa participação. Informou sobre a formatura da 71 

turma da UnB que como não vai poder estar presente, o vice presidente ou outro conselheiro irá 72 

representar o CAU/DF. O Presidente Alberto de Faria passou ao próximo item da pauta. ITEM 4 –3° 73 

Encontro do CAU/DF – O Conselheiro Ricardo Costa relatou sobre as ideias preliminares para o evento, 74 

com previsão de data para os dias 11 e 12 de setembro. Ressaltou que a intenção é que o formato seja 75 

diferente do ano anterior, que teriam mais discussões sobre arquitetura e não somente o encontro, uma 76 

proposta maior, por isso serem realizados em dois dias. O primeiro dia seria de palestras aberta para 77 

estudantes com uma previsão de público maior, considerando as reinvindicações nos outros encontros, 78 

a principio seria realizado no Centro de convenções onde conseguiu agendar estes dias e no segundo dia 79 

seria o encerramento na Torre de TV, e que a intenção é que estes espaços seriam cedidos sem ônus. 80 

Relatou as primeiras ideias para o evento. Ressaltou a necessidade de se formar uma Comissão para 81 

organização do Evento, para concluir um projeto para apresentação da Plenária para aprovação. O 82 

Presidente Alberto de Faria passou a palavra para os conselheiros para discussão, lembrou sobre a 83 

importância da continuidade das homenagens que ocorreram nos anos anteriores. O representante do 84 

IAB Amílcar Coelho, fez suas considerações, ressaltando as escalas de custos e trabalho, lembrou a 85 

possibilidade do Congresso Brasileiro de Arquitetos acontecer no ano que vem aqui em Brasília e acabar 86 

sobrepondo os eventos. O Conselheiro Daniel Mendes ressaltou a importância de formar uma comissão 87 

para não sobrecarregar o conselheiro Ricardo Costa, como aconteceu em anos anteriores. O conselheiro 88 

Tony Malheiros relatou a preocupação da extensão do evento e gerar uma expectativa de congresso. O 89 

conselheiro Carlos Madson, também afirmou a importância da Comissão para avaliação da forma do 90 

evento. O Conselheiro Aleixo Furtado, achou interessante o local proposto em razão das questões 91 

históricas em relação ao Centro de convenções, tentando resgatar o evento do IAB que aconteceram lá. 92 
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O Conselheiro Igor Campos informou que já conhecia a proposta e relatou que discorda da opinião que 93 

o evento é grande e não vê problema em propor uma parceria com o IAB, gosta da formatação de ser 94 

em dois dias, e que este modelo proporcionará além do encontro festivo uma forma do CAU/DF falar 95 

um pouco sobre arquitetura e se colocou a disposição para participar da Comissão. O conselheiro 96 

Ricardo Costa lembrou da quantidade de pessoas que participaram do ultimo evento um total de 530 97 

(quinhentos e trinta) pessoas e que se for abrir para estudantes com certeza o público será maio, e que 98 

não concorda que o evento é parecido com o Congresso de Arquitetura e não acha que este evento é 99 

grandioso e que os outros eventos foram bem sucedidos. O Conselheiro Antônio Menezes concordou 100 

com o formato que foi proposta e que agrada a proposta de modificação, ressaltou a importância de 101 

trazer mais arquitetos e estudantes para participar. O conselheiro Marcelo Baiocchi, solicitar dar um 102 

enfoque na questão urbanística principalmente para a escolha dos homenageados. O Presidente Alberto 103 

de Faria fez suas considerações finais e solicitou para que os conselheiros que quiserem participar da 104 

Comissão além do conselheiro Igor Campos que já colocou-se a disposição e do Ricardo Costa para se 105 

manifestarem até o final da reunião. ITEM 5– Aprovação da Reprogramação do Plano de Ação e 106 

Orçamento 2014. O Coordenador da Comissão de Finanças e Atos Administrativos Osvaldo Pontalti fez 107 

uma explanação sobre esta Reprogramação, ressaltou o engessamento em relação a forma definida 108 

pelo CAU/BR, informou sobre uma nova despesa que deve ser incluída que é o Centro de Serviços 109 

Compartilhados e que esta rubrica não estava prevista. Explicou sobre o compartilhamento. Com esta 110 

inclusão foi necessário uma reformulação, com isso alguns cortes foram necessários no Plano de Ação 111 

previsto anteriormente. Apresentou a reformulação aos conselheiros e leu seu relato e a deliberação da 112 

Comissão de Finanças. Voto: Pela aprovação da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2014. 113 

Aprovado por unanimidade. ITEM 6 –Apresentação do Planejamento Estratégico– O Presidente Alberto 114 

de Faria, explanou sobre o Planejamento e sobre as reuniões com conselheiros e colaboradores já 115 

realizadas, o Assessor Cristiano Ramalho apresentou as datas de entrega dos trabalhos pelo CAU/DF e 116 

relatou os trabalhos que já foram executados. Informou sobre o primeiro ponto de controle que será 117 

realizado na próxima semana. Ressaltou a importância da participação dos conselheiros nas demais 118 

reuniões que serão realizadas. Informou que o material já concluído será encaminhado a todos os 119 

conselheiros para análise e contribuições. Foi marcada uma reunião para o dia 16 de abril. O presidente 120 

ressaltou a complexidade do trabalho e que estes mesmos trabalhos estão sendo realizados em todos os 121 

CAU/UF. O Conselheiro Igor Campos relatou o trabalho que está sendo executado. O conselheiro 122 

Antônio Menezes fez um relato sobre a forma que foram realizados os trabalhos no CAU/BR. ITEM 6 –123 
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Relato de Processos – O Presidente passou a palavra ao Conselheiro Igor Campos para o relato de 124 

processos de interrupção de registro. Conselheiro Relator: Igor Campos:  a) Processo nº 36518/2013. 125 

Interessado: Áurea Fernanda De Brito Loiola Aguiar. Assunto: Solicita interrupção de registro 126 

profissional. Voto: Pela interrupção do registro do interessado. Decisão: Aprovado o voto do 127 

Conselheiro relator. b) Processo nº 43655/2013. Interessado: Rita Sueli Sperotto Campos. Assunto: 128 

Solicita interrupção de registro profissional. Voto: Pela interrupção do registro do interessado. Decisão: 129 

Aprovado o voto do Conselheiro relator. c) Processo nº 76501/2013. Interessado: Isabela Guimarães 130 

Melo. Assunto: Solicita interrupção de registro profissional. Voto: Pela interrupção do registro do 131 

interessado. Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro relator. d) Processo nº 85830/2013. Interessado: 132 

Luís Augusto Ferreira De Cerqueira. Assunto: Solicita interrupção de registro profissional. Voto: Pela 133 

interrupção do registro do interessado. Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro relator. e) Processo nº 134 

89387/2013. Interessado: Alessandra Beatriz Carneiro Gonçalves Alves. Assunto: Solicita interrupção de 135 

registro profissional. Voto: Pela interrupção do registro do interessado. Decisão: Aprovado o voto do 136 

Conselheiro relator. f) Processo nº 100998/2013. Interessado: Luís Enrique Nascimento Riveron. 137 

Assunto: Solicita interrupção de registro profissional. Voto: Pela interrupção do registro do interessado. 138 

Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro relator. g) Processo nº 93470/2013. Interessado: Walquiria 139 

Lanna e Melo. Assunto: Solicita interrupção de registro profissional. Voto: Pela interrupção do registro 140 

do interessado. Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro relator. h) Processo nº 121617/2013. 141 

Interessado: Flávia Ceccato Rodrigues Da Cunha. Assunto: Solicita interrupção de registro profissional. 142 

Voto: Pela interrupção do registro do interessado. Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro relator.  i) 143 

Processo nº 103822/2013. Interessado: Mayara Balhego de Lima. Assunto: Solicita interrupção de 144 

registro profissional. Voto: Pela interrupção do registro do interessado. Decisão: Aprovado o voto do 145 

Conselheiro relator. Os Conselheiros Antônio Menezes Júnior, Gunter Kohlsdorf e Tony Malheiros 146 

contribuíram no processo de discussão, com questionamentos devidamente sanados pelo Conselheiro 147 

Relator. O Presidente Alberto de Faria passou a relatar os processos aprovados “ad referendum” do 148 

Plenário do CAU/DF: a) Processo nº 108135/2014. Interessado: Fabrício Chagas Dunice. Assunto: RRT 149 

Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo ao profissional, “ad referendum” 150 

do Plenário do CAU/DF. Decisão: Aprovado e referendado o voto do Presidente. b) Processo nº 151 

111257/2014. Interessado: Thiago Morais De Andrade. Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: Pela 152 

concessão do registro de RRT Extemporâneo ao profissional, “ad referendum” do Plenário do CAU/DF. 153 

Decisão: Aprovado e referendado o voto do Presidente. O Presidente passou a palavra ao Conselheiro 154 
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Tony Malheiros para o relato de processos.  Conselheiro Relator: Tony Malheiros: a) Processo nº 155 

120180/2014. Interessado: Mariella Jorge De Mello Filho. Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: Pela 156 

concessão do registro do RRT Extemporâneo ao profissional. Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro 157 

relator. b) Processo nº 117094/2014. Interessado: Raul da Silva Oliveira. Assunto: RRT Extemporâneo. 158 

Voto: Pela concessão do registro do RRT Extemporâneo ao profissional. Decisão: Aprovado o voto do 159 

Conselheiro relator. c) Processo nº 113045/2014. Interessado: Thiago Morais De Andrade. Assunto: RRT 160 

Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro do RRT Extemporâneo ao profissional. Decisão: 161 

Aprovado o voto do Conselheiro relator. : d) Processo nº 111927/2014. Interessado: Juliana Gehlen. 162 

Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro do RRT Extemporâneo ao profissional. 163 

Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro relator.  e) Processo nº 96554/2013. Interessado: Marcos  164 

Decat França. Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro do RRT Extemporâneo ao 165 

profissional. Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro relator.  f) Processo nº 85540/2013. Interessado: 166 

Adalto Morais Santos. Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro do RRT 167 

Extemporâneo ao profissional. Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro relator.   ITEM 7- 168 

HOMENAGEM AO ANIVIVERSSÁRIO DE BRASILIA- O Presidente explanou sobre a ideia para a 169 

homenagem, e solicitou a participação dos conselheiros. – ITEM 8-ASSUNTOS GERAIS – O Conselheiro 170 

Igor Campos expressou sua preocupação em  relação a falta de interesse por parte da FAU da 171 

regularização no CAU/DF, e opinou que o  conselho deve tomar medidas mais drásticas para o 172 

cumprimento dessa exigência. Relatou também que alguns colegas arquitetos elogiaram o atendimento 173 

por parte dos colaboradores do CAU/DF.  ITEM 7- ENCERRAMENTO - O Presidente Alberto de Faria 174 

agradeceu a presença de todos. Após considerações finais e nada havendo mais a tratar, às 22:10h, 175 

declarou encerrada a sessão plenária, da qual se lavrou a presente Ata. 176 

Brasília (DF), 10 de abril 2014. 
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