41ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 22 DE JANEIRO DE 2015

ATA
1

Início: 18h30 –22/01/2015. Término: 21h50min. PRESENÇAS: 1.1) CONSELHEIROS:

2

Alberto Alves de Faria, Carlos Madson Reis, Marcelo Baiocchi Villa-Verde Carvalho, Daniel

3

Gonçalves Mendes, Elza Kunze Bastos, Gunter Roland Kohlsdorf Spiller, Samuel Leandro de

4

Santana, Orlando Cariello Filho, Igor Soares Campos, Ricardo Reis Meira, Rogério Markiewicz,

5

Tony Marcos Malheiros, Luciana Jobim Navarro. 1.2) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF:

6

Daniela Borges, Karla Dias, Anderson Viana, Ricardo Suriani, Alessandro Viana, Marcos

7

Aurélio, Luciana Vieira, Gabrielle Cruvinel, Andréa Lopes. ITEM 1- Verificação do quorum –

8

Após a verificação do Quórum mínimo, prosseguiu-se com a execução do Hino Nacional. ITEM

9

2 - Execução do Hino Nacional; ITEM 3 – Apresentação dos conselheiros para o mandato

10

2015-2017 - A Presidente Elza Kunze reconheceu que o Sindicato dos Arquitetos sentiu-se

11

prejudicado pela falta de discussão para eleição dos novos conselheiros, já que dois nomes

12

apresentados pelo Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal (Sinarq-DF) para compor a chapa

13

não foram aceitos, entre eles Frederico Flósculo Pinheiro Barreto. De acordo com ela, deveria ter

14

sido realizada uma reunião entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/DF), o

15

Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Distrito Federal (IAB-DF) e o Sinarq-DF para

16

sugestão de nomes que comporiam o Conselho. Cada conselheiro apresentou-se, informando seu

17

nome, currículo e o motivo da escolha pelo cargo de conselheiro no CAU/DF. A primeira

18

conselheira a apresentar-se foi Luciana Jobim, que é arquiteta e urbanista, professora da

19

Universidade Paulista – UNIP e do Pronatec de Design de Interiores do Centro Universitário de

20

Brasília – Uniceub. Possui Pós-Graduação em artes visuais e interessou-se em fazer parte do

21

Conselho após convite do então Presidente Alberto de Faria. Ressaltou que existe um deficit de

22

conhecimento com relação às funções do CAU/DF, principalmente dos arquitetos recém-

23

formados.

24

Universidade de Brasília – UnB, atuando como Diretor do Centro de Planejamento na

25

Instituição. O Centro de Planejamento é responsável pela condução do planejamento físico e do

26

acompanhamento das obras de ampliação da Universidade, que atualmente tem 4 campus e está

27

em processo de expansão para outras cidades. Com relação à observação feita pela Presidente,

28

foi acrescentado que ocorreu um debate com o grupo que compôs a chapa no mandato anterior,

29

sendo que a maior parte achou interessante que a composição se mantivesse, já que era

O próximo a apresentar-se foi Alberto de Faria, que é arquiteto do quadro da
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30

diversificada e composta tanto por arquitetos que trabalham em escritórios quanto por servidores

31

públicos e professores. Não houve a possibilidade de realizar uma discussão ampla com as

32

Entidades de Classe (IAB e Sinarq), mas elas apresentaram os nomes para composição das

33

chapas. Caso os nomes sugeridos preenchessem as características necessárias para que sua

34

composição ficasse diversificada, eles seriam selecionados. A não contemplação de nomes

35

sugeridos não ocorreu apenas com o Sindicato dos Arquitetos; o Instituto de Arquitetos do Brasil

36

também possuiu nomes que não foram aprovados. O conselheiro Orlando Cariello formou-se em

37

1973 e possui histórico de participação em entidades como o IAB e a Federação Nacional dos

38

Arquitetos (FNA); foi o fundador e primeiro Presidente do Sindicato dos Arquitetos; além de ter

39

participado do Congresso Brasileiro de Arquitetos. Trabalhou durante 34 anos como arquiteto na

40

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP; foi professor substituto na

41

Universidade de Brasília e fez mestrado e doutorado na Área de Planejamento Urbano e

42

Habitação Popular. Atualmente, leciona nas Faculdades Integradas da União Educacional do

43

Planalto Central – FACIPLAC. O conselheiro foi também suplente do conselheiro titular Aleixo

44

Furtado na última gestão e agora é suplente do conselheiro Haroldo Pinheiro Villar,

45

representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR. A apresentação

46

prosseguiu com o conselheiro Marcelo Baiocchi, arquiteto e urbanista formado pela UnB em

47

1982. Realizou Pós-Graduação em Arquitetura de Sistemas de Saúde; manteve escritório de

48

arquitetura enquanto era possível conciliar o serviço público com a atividade privada; foi

49

conselheiro administrativo no IAB e posteriormente no Sinarq-DF; participou da Comissão de

50

Ética do CAU/DF e deseja que a profissão de arquiteto seja reconhecida por meio de políticas

51

públicas. O conselheiro Daniel Mendes foi suplente do conselheiro Igor Campos no último

52

mandato, sendo eleito para atuar como titular na presente gestão. Atua na área de arquitetura

53

paisagística; possuiu uma empresa chamada “Verde Vida” por 27 anos; atuou como conselheiro

54

do Sistema CONFEA-CREA, Diretor do IAB, Coordenador da Câmara de Arquitetura do

55

CREA-DF e Coordenador Adjunto Nacional das Câmaras de Arquitetura, tendo batalhado para a

56

criação do CAU junto às Câmaras Especializadas de Arquitetura. Até o dia 31/12/2014, foi

57

Gerente de Aprovação de Projetos na Administração Regional do Paranoá. Sua maior

58

preocupação é que seja estabelecida uma melhor comunicação entre o CAU/DF, os profissionais

59

de arquitetura e a sociedade. Ressaltou que as Reuniões Plenárias são abertas à população em
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60

geral, que pode participar e expor seus questionamentos e reclamações quando desejar. O

61

próximo conselheiro a apresentar-se foi Rogério Markiewicz, que se formou em 1985 e atua no

62

mercado desde então. É proprietário da MKZ Arquitetura, que possui 28 arquitetos em Brasília, e

63

sócio da empresa Torres Miranda Arquitetura, em Belo Horizonte, que conta com 14

64

profissionais. O conselheiro também atuou no Sindicato da Indústria da Construção Civil do

65

Distrito Federal (Sinduscon-DF), no segmento de legislação; e foi Diretor Técnico da

66

Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (ADEMI- DF) . Há três

67

anos fundou a Associação das Empresas de Arquitetura do Distrito Federal (AEArq), que já está

68

atuante em relação à aprovação de projetos e legislação. Sua expectativa é que haja valorização

69

da profissão, principalmente do cargo de analista de projetos. A Presidente Elza Kunze é a

70

arquiteta de maior idade do CAU/DF, motivo pelo qual assumiu a Presidência, em atenção ao

71

que dispõe o parágrafo 2º, do Art. 57, do Regimento Geral do CAU/BR, e o Ato Declaratório do

72

CAU/DF nº 1, de 22 de dezembro de 2014 - "Ficará investido das funções de Presidente do

73

CAU/DF, o (a) Conselheiro (a) Distrital eleito (a) de maior idade". Por isso, exerceu as funções

74

de Presidente do CAU/DF entre o dia 1º de janeiro de 2015 e a data de realização da eleição do

75

(a) Presidente para a gestão 2015/2017, que ocorreu na 41º sessão plenária. A Presidente

76

trabalhou seis anos no IAB, e, em 1992, aposentou-se do serviço público, aonde atuou por 26

77

anos no Ministério da Agricultura, posteriormente sendo cedida à Companhia de

78

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Acompanhou a

79

elaboração dos planos diretores de diversas cidades, atuando na zona rural, especificamente na

80

área de construções rurais e dentro dos núcleos administrativos dos projetos de irrigação, sendo a

81

única arquiteta dentre 382 engenheiros. A Presidente ainda citou a Súmula de criação do

82

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de 24/04/2003, com o seu respectivo voto: “Voto pela

83

criação do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conforme proposta inicial encaminhada

84

pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – Direção Nacional, e pelo anteprojeto da Federação

85

Nacional dos Arquitetos (FNA). Informo que as cópias deste anteprojeto, aprovado no 26º

86

Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos (ENSA), foram distribuídas com antecedência a

87

todos os membros desta Câmara. Não houve necessidade de colocar-se em discussão tal

88

implementação, pois houve aprovação unânime dos senhores conselheiros. Ressalto que a

89

criação do CAU, desvinculada do sistema CONFEA/CREA, está apenas pretendendo ter um
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90

fórum próprio de discussões e decisões mais específicas do exercício profissional dos seus

91

interesses e integrantes com características pertinentes da criação artística e tecnológica daquela

92

profissão.” O conselheiro Matheus Seco é atual Presidente do IAB-DF, tendo assumido a

93

posição no lugar do ex-Presidente Thiago de Andrade. Possui escritório de arquitetura chamado

94

“Bloco Arquitetos”, nunca trabalhou no serviço público e formou-se na UnB em 1999.

95

Prosseguindo com as apresentações, o conselheiro Carlos Madson é arquiteto e urbanista

96

formado pela UnB em 1979 e sempre exerceu a profissão no serviço público. Sua área de

97

atuação é “Preservação e Gestão Urbana”. Participou da primeira equipe do Projeto Praia

98

Grande, que possuiu como objetivo principal a recuperação do Centro Histórico de São Luis do

99

Maranhão. Trabalhou no IPHAN do Estado do Maranhão. Em Brasília, trabalhou nos seguintes

100

locais: Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico do Distrito Federal (DePHA); Instituto

101

do Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal; Secretaria de Educação; Secretaria de

102

Desenvolvimento Urbano; Ministério da Saúde, na área indígena. Atualmente trabalha na

103

Superintendência do IPHAN em Brasília. Fez Mestrado e Doutorado na UnB. O conselheiro Igor

104

Campos é arquiteto e urbanista. O conselheiro Gunter Kohlsdorf é arquiteto e urbanista graduado

105

pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Montevidéu / Uruguai, em 1967. Fez Pós-

106

Graduação na Alemanha, aonde residiu por oito anos. É professor adjunto aposentado na

107

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB (1974-1997), onde foi coordenador do Programa

108

de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e obteve grau de mestre em Planejamento Urbano. É

109

consultor de vários escritórios em Brasília, nas áreas de desenho urbano e planos diretores e é

110

conselheiro no IAB, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do GDF e na

111

Comissão das Cidades. O conselheiro Tony Malheiros é arquiteto e urbanista formado pela UnB

112

em 1978 e possui 37 anos de experiência, com mais de 3.000.000 de m² construídos. Trabalhou

113

no escritório do arquiteto Elvin Mackay Dubugras. Exerceu as seguintes funções: conselheiro do

114

CREA por seis anos, representando o IAB, e do CONPLAN, representando o CREA;

115

Coordenador da Câmara de Arquitetura e Diretor do IAB. Participou da Comissão de

116

Atualização do Código de Obras. O conselheiro Ricardo Reis Meira é arquiteto e urbanista

117

graduado e mestre pela UnB. Desde que se formou, trabalha em escritório próprio. É professor

118

de Graduação e Pós-Graduação há 27 anos, trabalha no IPHAN e é Diretor do Sinarq-DF. A

119

conselheira Yone Roberta é arquiteta e coordenadora do Sinarq-DF e possui experiência com

4 de 11

41ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 22 DE JANEIRO DE 2015

120

compatibilização. Foi professora no Instituto Federal de Brasília – IFB e possui seu escritório de

121

arquitetura. Aproveitou para anunciar que o Sindicato dos Arquitetos criou o Projeto

122

“Arquitetura no Deck Norte”, no qual serão discutidos temas importantes relacionados à

123

arquitetura. Os encontros serão realizados mensalmente na praça de alimentação do shopping

124

Deck Norte, no Lago Norte. Foi elaborada uma carta aberta para os deputados das Câmaras

125

Legislativa e dos Deputados, que expõe as quatro metas do Sindicato: 1) exigir do GDF o

126

pagamento do salário-mínimo profissional aos arquitetos e urbanistas, especialmente

127

terceirizados; 2) Informatização da aprovação dos projetos nas Administrações Regionais; 3)

128

Contratar fiscais qualificados (arquitetos e urbanistas) para trabalhar na Agência de Fiscalização

129

do Distrito Federal (Agefis); e 4) Contratação de serviços e obras somente com projetos

130

executivos elaborados por profissionais legalmente habilitados (arquitetos e urbanistas). O

131

conselheiro Samuel Leandro formou-se na Universidade de Brasília em 1981 e trabalha no

132

Ministério da Ciência e Tecnologia, na área de avaliação de convênios de obras financiadas pelo

133

Ministério. Antes de ser servidor público, atuou no mercado, realizando projetos e obras nas

134

cidades-satélites, no campo de Perícia Técnica; e no CREA. O conselheiro destacou que o

135

trabalho realizado pelo CAU/DF é importante e complementa a formação profissional dos

136

estudantes de arquitetura, que acaba sendo deficitária na parte prática. A intenção neste mandato

137

é levar para os jovens arquitetos a dimensão da profissão, tanto como profissionais autônomos ou

138

como servidores públicos. ITEM 4 – Leitura e Aprovação da Ata da 40ª Sessão Plenária –

139

Foram feitas algumas correções ortográficas, sendo a Ata da 40ª Sessão Plenária aprovada por

140

unanimidade. ITEM 5 – Informes – Da Presidência -

141

Presidência, a Superintendência do IPHAN- DF colocou à disposição dos conselheiros 26

142

exemplares da publicação sobre o relatório do Plano Piloto de Brasília: “Brasília, a Cidade que

143

Inventei”, que foi um projeto realizado no final de 2014 em parceria com a Secretaria de Estado

144

e Cultura do Distrito Federal. Foi encaminhado um folder da arquiteta Carla Ferreira, que

145

convida os conselheiros para um coquetel em março de 2015 no Colégio Anglo. A obra realizada

146

no colégio foi um telhado verde, que foi plantado em dezembro de 2014. O coquetel visa

147

explicar o que é e como funciona o telhado. Existe também um interesse em fundar a Associação

148

Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP) em Brasília. Dos Conselheiros – O conselheiro

149

Carlos Madson ressaltou a importância da publicação do relatório sobre o Plano Piloto. O livro

Iniciando com os informes da
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150

contém o mais importante documento urbanístico do Século XX – O projeto de Brasília, e estava

151

esgotado há mais de 10 anos. O IPHAN trabalhou em parceria com a Secretaria de Estado e

152

Cultura do Distrito Federal para relançá-lo, o que foi um trabalho árduo, já que seus exemplares

153

originais não seriam facilmente localizados. O conselheiro Daniel Mendes destacou a campanha

154

institucional que o CAU/SC está promovendo a respeito da valorização profissional, cujo slogan

155

é “Arquiteto faz a diferença”. A campanha utiliza diferentes meios de comunicação para

156

trabalhar de maneira multidisciplinar a valorização da atividade profissional dos arquitetos e

157

urbanistas do Estado. Com esta campanha, o CAU/SC firma um compromisso com a sociedade

158

de promover a reflexão da importância da atuação dos arquitetos e urbanistas. A ação está sendo

159

veiculada em todo o Estado com anúncios em jornais, revistas, mídias digitais, busdoor’s e

160

painéis. Há variadas frases que ressaltam as habilidades dos arquitetos e urbanistas, assim como

161

demonstram a importância desses profissionais que atuam com uma visão integral da relação do

162

ser humano com o ambiente aonde vivem. O conselheiro sugeriu que o CAU/DF crie alguma

163

prática parecida. Vários questionamentos sobre as propostas de trabalho veiculados no Programa

164

da chapa eleita têm surgido, e o conselheiro Daniel Mendes sugeriu que o Presidente eleito tome

165

providências até a 3ª Sessão Plenária de 2015. Da Diretoria-Geral – A Diretora-Geral, Daniela

166

Borges, apresentou-se e relembrou para os conselheiros que o prazo para pagamento da anuidade

167

com desconto de 10% é até 31/01/2015. Os funcionários do CAU/DF também apresentaram-se

168

aos novos conselheiros: Karla Alves é advogada e entrou no Conselho por meio de Concurso

169

Público em julho; Luciana Vieira é arquiteta formada na UnB e Gerente da área técnica, tendo

170

trabalhado no CREA por 15 anos; Gabrielle Cruvinel é assistente administrativa e trabalha na

171

área técnica com processos de interrupção/reativação de registro, emissão de segunda via da

172

carteira profissional, cancelamento/nulidade de RRTs e elaboração das atas; Ricardo Suriani é

173

arquiteto formado na UnB e trabalha na área de fiscalização; Andréa Lopes é assessora de

174

comunicação e desenvolve toda a parte visual, campanhas, divulgação institucional e elaboração

175

de material gráfico; Marcos Vinícius é assessor financeiro e contábil; Anderson Viana é assessor

176

administrativo e Alessandro Viana é assessor de tecnologia da informação. ITEM 6 – Eleição e

177

posse do Presidente e Vice- Presidente do CAU/DF para Gestão 2015/2017 – Os nomes

178

sugeridos para Presidente e Vice-Presidente foram, respectivamente, Alberto de Faria e Tony

179

Malheiros. Foi realizada a votação secreta com 09 conselheiros, e os eleitos foram: com 08
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180

votos, Alberto de Faria e 07 votos, Tony Malheiros. Um voto foi nulo. O conselheiro Tony

181

Malheiros sugeriu que seja criada uma comissão para tratar da aprovação de projetos, que é uma

182

questão de extrema importância para o Distrito Federal. Após o resultado da votação, ocorreu a

183

posse do Presidente e Vice- Presidente, tendo cada um deles assumido o seu respectivo posto. O

184

Presidente Alberto de Faria agradeceu à conselheira Elza Kunze pela condução do CAU/DF no

185

período de exercício da presidência; ao conselheiro Carlos Madson pelo papel de Vice-

186

Presidente; ao conselheiro do IAB, Amilcar Chaves e ao Sindicato dos Arquitetos. ITEM 7 –

187

Composição das Comissões Ordinárias – Na gestão passada decidiu-se por agrupar em uma

188

reunião três Comissões: Ética, Exercício Profissional e Ensino, já que os assuntos são

189

semelhantes. Os conselheiros titulares compõem efetivamente as comissões; os suplentes só

190

podem exercer o voto na ausência dos titulares, mas sempre são convidados a participar das

191

reuniões. Os conselheiros manifestaram-se e decidiram de quais comissões participariam. Os

192

coordenadores serão eleitos na primeira reunião de comissões do ano por seus componentes.

193

Para a comissão de ética, decidiu-se pelos conselheiros: Tony Malheiros, Igor Campos, Gunter

194

Kohlsdorf, Ricardo Reis Meira, Rogério Markiewicz e Aleixo Furtado. A Comissão do Exercício

195

Profissional atua com processos administrativos, fiscalização, recuperação de acervo, registro de

196

profissionais e registro de empresas. Será composta pelos conselheiros: Tony Malheiros, Igor

197

Campos, Gunter Kohlsdorf, Ricardo Reis Meira, Elza Kunze e Rogério Markiewicz. A Comissão

198

de Ensino e Formação trabalha junto às instituições de ensino, exigindo seu registro no CAU/DF,

199

para que os arquitetos recém-formados agilizem o seu registro profissional. Também são

200

avaliados registros de profissionais com diploma estrangeiro. Farão parte dela Tony Malheiros,

201

Igor Campos, Gunter Kohlsdorf, Ricardo Reis Meira, Elza Kunze e Aleixo Furtado. A Comissão

202

de Finanças, Atos Administrativos e Gestão aprova orçamentos, avalia a situação econômica e

203

financeira do CAU/DF, faz o relatório da prestação de contas, elabora o planejamento

204

estratégico/orçamentário e o plano de ação. Será composta pelos conselheiros Carlos Madson,

205

Daniel Gonçalves Mendes e Osvaldo Pontalti. ITEM 8 - Relato de processos - Conselheiro

206

Relator – Durval Moniz. Processo nº 113535/2014 - (A) Interessado: Sebastião José de

207

Araújo (B) Assunto: Denúncia contra o arquiteto Luís Alves Sica. (C) Deliberação da

208

Comissão de Ética e Disciplina – “Senhores conselheiros, o presente processo encontra-se em

209

fase instrutória. As partes foram notificadas sobre a admissibilidade da denúncia, porém não se
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210

manifestaram nesta fase. Após a análise do processo, entendo pela necessidade de ouvir as

211

partes, em data a ser marcada pela Comissão, para esclarecimento de alguns pontos da defesa.

212

Tendo em vista a complexidade do processo e o tempo em que a Comissão ficará sem atividade

213

até a definição da nova composição a ser definida na 1ª Plenária de 2015, haverá necessidade de

214

prorrogação de prazo para conclusão da instrução. Em conformidade com o art.10, § 4º da

215

Resolução nº 34/2014 do CAU/BR, que dispõe sobre a instrução e julgamento dos processos

216

relacionados às faltas ético-disciplinares, cometidas a partir da vigência da Lei nº 12.378/2010 e

217

dá outras providências, voto: pela necessidade da prorrogação do prazo para conclusão de

218

instrução do processo e posterior oitiva das partes, em data a ser marcada pela Comissão do

219

Exercício Profissional.” (D) Deliberação do Plenário do CAU/DF – Aprovada por

220

unanimidade a prorrogação do prazo para o processo em questão. Conselheiro Relator –

221

Durval Moniz - Processo nº 165960/2014 (sob sigilo) – Foi solicitado aos servidores do

222

CAU/DF e aos convidados que se ausentassem do recinto, permanecendo apenas os

223

conselheiros, a Assessora da Comissão (Karla Alves) e a Diretora-Geral do CAU/DF. (A)

224

Interessado: A. L. P. de A. (B) Assunto: Denúncia contra os arquitetos G. de S. V. e S. T. B.

225

(C) Deliberação da Comissão de Ética e Disciplina – “Senhores conselheiros, o presente

226

processo encontra-se em fase instrutória. As partes foram notificadas sobre a admissibilidade da

227

denúncia, apresentaram defesa no dia 16/10/2014, na qual solicitaram, entre outras coisas, o

228

sigilo do processo, que passa, a partir de agora, a ter tal tratamento. Em sua defesa, os arquitetos

229

apresentaram preliminares de nulidade do processo, por falta de oportunidade de defesa prévia e

230

por ausência de imputação específica de ato infracional; apresentaram ainda defesas de mérito,

231

que foram devidamente analisadas pela assessoria jurídica do CAU/DF, conforme relatório às

232

fls. 120 a 123. Por todas as razões apresentadas pela assessoria jurídica, concordo com os termos

233

empregados e entendo pelo não acatamento das preliminares, e consequente prosseguimento do

234

processo. Portanto não há de se falar em nulidade dos atos processuais, pois não houve prejuízo

235

para os denunciados, já que os atos foram praticados de forma diferente; porém, foram atingidos

236

seus fins. Após análise da defesa apresentada pelos denunciados, entendo pela necessidade de

237

ouvi-los em data a ser marcada pela Comissão para esclarecimento de alguns pontos da defesa.

238

Tendo em vista a complexidade do processo e tempo em que a Comissão ficará sem atividade até

239

a definição da nova composição a ser definida na 1ª Plenária de 2015, haverá necessidade de
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240

prorrogação de prazo para conclusão da instrução. Em conformidade com o art.10, § 4º da

241

Resolução nº 34/2014 do CAU/BR, que dispõe sobre a instrução e julgamento dos processos

242

relacionados às faltas ético-disciplinares, cometidas a partir da vigência da Lei nº 12.378/2010 e

243

dá outras providências, voto: pela necessidade da prorrogação do prazo para conclusão de

244

instrução do processo e posterior oitiva dos denunciados, em data a ser marcada pela Comissão

245

do Exercício Profissional”. (D) Deliberação do Plenário do CAU/DF - Aprovada por

246

unanimidade a prorrogação do prazo para o processo em questão. ITEM 9 – Discussão sobre o

247

Regimento Interno do CAU/DF – O Presidente Alberto de Faria comunicou que a 1ª versão do

248

Regimento Interno foi elaborada em maio/2012, sendo encaminhada para homologação ao

249

CAU/BR posteriormente. O Regimento do CAU/DF deve se ajustar ao Regimento Interno do

250

CAU/BR, que foi alterado algumas vezes de 2012 a 2014. Por essa razão houve atraso na análise

251

do Regimento Interno do CAU/DF pela Comissão de Normas do CAU/BR. Em dezembro, foi

252

recebida uma minuta com sugestões de redação e de correção para ajuste ao modelo do

253

CAU/BR. Ocorreu um trabalho de ajuste da minuta, realizado pelo arquiteto Ricardo Reis; após,

254

foi encaminhada para o funcionário do CAU/DF Anderson Viana e para a advogada Karla Alves

255

para revisão e ajuste. O Presidente propôs que, após a revisão, a versão corrigida seja

256

encaminhada aos conselheiros para aprovação. Será realizada a leitura de cada item do

257

Regimento Interno durante a Plenária, para que os pontos importantes sejam discutidos. ITEM

258

10 – Assuntos gerais – O GDF, através da Secretaria de Estado de Gestão do Território e

259

Habitação,

260

projetos. O Presidente Alberto de Faria criou a Comissão Temporária para tratar do Código de

261

Obras e da aprovação de projetos, sendo os conselheiros Rogério Markiewicz, Tony Malheiros e

262

Igor Campos indicados para compô-la. O conselheiro Rogério Markiewicz esclareceu que no

263

lugar da Diretoria de Aprovação de Projetos (DiAP), vinculada à Casa Civil, foi criada a Central

264

de Aprovação de Projetos (CAP), na qual serão concentrados todos os projetos do DF. O

265

conselheiro Carlos Madson ressaltou a importância da responsabilidade social do arquiteto com

266

relação à intervenção em áreas de preservação ambiental, devendo ser penalizados caso realizem

267

projeto nessas áreas. O conselheiro Marcelo Baiocchi destacou que somente a Administração

268

Regional de Samambaia possui 300 projetos arquitetônicos para análise e aprovação, sendo a

269

constituição da Comissão essencial para agilizar os trâmites de aprovação de projetos na

convida o CAU/DF a contribuir ativamente para o processo de aprovação de
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270

administração pública. O Presidente Alberto de Faria apontou que foi divulgada uma

271

recomendação expressa do Ministério Público informando para todos os profissionais que o

272

arquiteto que realizar trabalhos em áreas ilegais está sujeito à penalização. O conselheiro

273

Rogério Markiewicz sugeriu que a aprovação de projetos seja simplificada, restringindo aos

274

projetos importantes para a cidade. Cabe ao CAU/DF divulgar as normas e fiscalizar o exercício

275

da profissão. O Presidente Alberto de Faria destacou que a área de aprovação de projetos é uma

276

área sensível e existe a oportunidade de inovar dentro dos limites da legalidade. Sugestões serão

277

levadas ao Plenário, juntamente com a discussão de oportunidades e experiências em outros

278

locais. O conselheiro Daniel Mendes abordou o tema da divulgação do CAU/DF, que deve ser

279

aumentada para atingir cada vez mais arquitetos e urbanistas; e o problema da valorização do

280

profissional e da cidade como espaço urbano. Deve ser cobrado dos profissionais a melhor

281

qualidade do trabalho, já que existem muitas obras mal elaboradas e arquitetos que apenas

282

assinam os projetos das obras, sem efetivamente tê-los elaborado. – ENCERRAMENTO - O

283

Presidente Alberto Alves de Faria agradeceu a presença de todos. Após considerações finais e

284

nada havendo mais a tratar, às 21h50min, declarou encerrada a sessão plenária, da qual se lavrou

285

a presente Ata.
Brasília (DF), 06 de fevereiro de 2015.

Arq. Carlos Madson Reis
Conselheiro Titular

Arq. Elza Kunze Bastos
Conselheira Titular
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Conselheiro Titular
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