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ATA 1 
Início: 18h30min – Término: 21h15min. 10/11/2016. 1) PRESENÇAS: 1.1) 2 

CONSELHEIROS: Alberto Alves de Faria, Aleixo Anderson de Souza Furtado, Carlos Madson 3 

Reis, Daniel Gonçalves Mendes, Eliete de Pinho Araújo, Gunter Roland Kohlsdorf Spiller, 4 

Osvaldo Remigio Pontalti Filho, Ricardo Reis Meira, Rogério Markiewicz, Tony Marcos 5 

Malheiros e Durval Moniz B. de A. Júnior. 1.2) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Daniela 6 

Borges dos Santos, Alessandro da Silva Viana, Cristiano Ramalho, Karla Dias Faulstich Alves, 7 

Talita Mendonça Medeiros e Rafael Levi Amaral Santos. 1.3) Convidado: Arquiteto e Urbanista 8 

Francisco Ricardo Costa Pinto. ITEM 1 – Introdução e Verificação do quórum: Após a 9 

verificação do quórum mínimo, prosseguiu-se com a execução do Hino Nacional. ITEM 2 - 10 

Execução do Hino Nacional. ITEM 3 – Leitura e aprovação das Atas da 59ª e 60ª Sessões 11 

Plenárias: As Atas da 59ª e 60ª Sessões Plenárias foram aprovadas por unanimidade. ITEM 4 - 12 

Aprovação das informações contábeis do 3º trimestre: A assessora contábil Talita Mendonça 13 

Medeiros apresentou as informações contábeis do CAU/DF referentes ao 3º trimestre de 2016, e 14 

expôs que a receita arrecada atingiu o valor de R$ 2.066.017,48 (dois milhões, sessenta e seis 15 

mil, dezessete reais e quarenta e oito centavos), já a despesa realizada atingiu o valor de R$ 16 

1.484.098,47 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, noventa e oito reais, e quarenta e 17 

sete centavos), constatou-se assim um Superávit Orçamentário no valor de R$ 581.919,01 18 

(quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e dezenove reais, e um centavo) do valor arrecadado. 19 

A assessora contábil do CAU/DF expôs que o saldo disponível constitui o valor de R$ 20 

1.399.132,46 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, cento e trinta e dois reais, e quarenta e 21 

seis centavos). O CAU/DF obteve assim um Superávit Financeiro no valor de R$ 1.212.697,58 22 

(um milhão, duzentos e doze mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos). 23 

O conselheiro Osvaldo Remigio Pontalti Filho expôs que o comportamento da receita e despesa 24 

de 2016 comparada com 2015 foi a seguinte: a receita arrecadada até setembro de 2016 foi 25 

superior em R$ 179.451,51 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais, e 26 

cinquenta e um centavos) à receita arrecadada no mesmo período de 2015, correspondente a um 27 

aumento de 9,51%; Já a despesa realizada até setembro de 2016 foi superior em R$ 226.648,32 28 

(duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais, e trinta e dois centavos) à despesa 29 

realizada no mesmo período de 2015, correspondente a um aumento de 18,02%. A execução do 30 

planejamento para o exercício de 2016 atingiu, até o 3º trimestre, o valor de R$ 1.484.098,47 31 

(um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, noventa e oito reais, e quarenta e sete centavos), 32 
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correspondente a 60,33% do planejado no exercício de 2016, que é de R$ 2.460.000,00 (dois 33 

milhões quatrocentos e sessenta mil reais). O percentual gasto até o 3° trimestre de 2016 está 34 

compatível com o planejado para 2016. A Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Gestão 35 

– CFG deliberou pela aprovação da prestação de contas do CAU/DF referente ao 3º trimestre de 36 

2016, com posterior encaminhamento ao Plenário do CAU/BR para homologação. A 37 

deliberação do Plenário do CAU/DF foi por aprovar a prestação de contas do CAU/DF referente 38 

ao 3º trimestre de 2016, com posterior encaminhamento ao Plenário do CAU/BR para 39 

homologação. ITEM 5 – Aprovação da execução dos planos de ação e orçamento do 1º e 2º 40 

quadrimestres: O gerente financeiro do CAU/DF, Rafael Levi Amaral Santos, apresentou a 41 

prestação de contas do 1º e 2º quadrimestres de 2016, e relatou que as receitas correntes 42 

programadas constituíram R$ 2.440.000,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta mil), já as 43 

despesas correntes fecharam em 1.161.461,00 (um milhão, cento e sessenta e um mil, e 44 

quatrocentos e sessenta e um reais), com resultado positivo de R$ 509.000,00 (quinhentos e nove 45 

mil reais). O conselheiro Osvaldo Remigio Pontalti Filho expôs que as receitas correntes 46 

arrecadas pelo CAU/DF de janeiro a agosto totalizaram R$ 1.909.344,00 (um milhão, 47 

novecentos e nove mil, e trezentos e quarenta e quatro reais) representando 78,30% da receita 48 

prevista de R$ 2.440.000,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta mil). Já das despesas 49 

correntes foram executadas 54,1% das despesas orçadas, totalizando R$ 1.319.275,00 (um 50 

milhão, trezentos e dezenove mil, e duzentos e setenta e cinco reais), dos quais R$ 41.109,00 51 

(quarenta e um mil, cento e nove reais) referentes à reserva de contingência foram 100% 52 

utilizados para contratação de empresa de consultoria contábil. O conselheiro Osvaldo Remigio 53 

Pontalti Filho relatou que, no período de janeiro a agosto de 2016, o CAU/DF apresentou, em 54 

relação à receita arrecadada e despesa executada, um resultado superavitário de R$ 590.070,00 55 

(quinhentos e noventa mil, e setenta reais); ressaltou ainda que do ponto de vista operacional, no 56 

1º e 2º quadrimestres de 2016, verificou-se o pagamento de 9.622 (nove mil, seiscentos e vinte e 57 

dois) Registros de Responsabilidade Técnica - RRTs, um acréscimo de 193 (cento e noventa e 58 

três) registros em relação a 2015. Foram realizados 5.531 (cinco mil, quinhentos e trinta e um) 59 

atendimentos pela gerência técnica dos quais 4.960 (quatro mil, novecentos e sessenta) via 60 

telefone e 571 (quinhentos e setenta e um) presenciais. Já com relação à comunicação, o site 61 

institucional do conselho conquistou 48.965 (quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco) 62 

novos usuários e ainda 35.833 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e três) visitantes retornaram 63 

ao endereço. A Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Gestão – CFG deliberou pela 64 
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aprovação do Relatório do CAU/DF referente ao 1º e 2º quadrimestres de 2016, com posterior 65 

encaminhamento ao Plenário do CAU/BR para homologação. A deliberação do Plenário do 66 

CAU/DF foi por aprovar o Relatório do CAU/DF referente ao 1º e 2º quadrimestres de 2016, 67 

com posterior encaminhamento ao Plenário do CAU/BR para homologação. ITEM 6 – 68 

Aprovação de proposta do 5º encontro do CAU/DF: O arquiteto e urbanista Francisco 69 

Ricardo Costa Pinto destacou a importância da realização do 5º encontro do CAU/DF, e 70 

sugeriu que o mesmo seja realizado no Museu Vivo da Memória Candanga (MVMC), no dia 11 71 

de dezembro de 2016, com o tema “arquitetura, o tempo, a história e o museu”; ressaltou ainda 72 

que o evento será voltado para a educação patrimonial. A conselheira Eliete de Pinho Araújo 73 

expôs a importância das escolas parques, que desenvolvem atividades pertinentes ao tema, 74 

participarem do evento em comento. O conselheiro Tony Marcos Malheiros sugeriu que o 75 

prêmio a ser entregue aos homenageados do referido evento, fosse feito em xilogravura. O 76 

conselheiro Carlos Madson Reis relatou que a realização do 5º encontro é imprescindível para a 77 

difusão da parte cultural de Brasília-DF. A deliberação do Plenário do CAU/DF foi por aprovar 78 

por unanimidade a realização do 5º encontro do CAU/DF no Museu Vivo da Memória Candanga 79 

– MVMC. ITEM 7 – Indicação dos homenageados do 5º encontro do CAU/DF. Os 80 

conselheiros indicaram, em sessão plenária do CAU/DF, os nomes a serem homenageados, no 5º 81 

encontro do CAU/DF, professor Glênio Bianchetti, professor José Galbinski, professor Vladimir 82 

Carvalho, e professora Suely Gonzales. A deliberação do Plenário do CAU/DF foi por aprovar 83 

os nomes dos homenageados do 5º encontro do CAU/DF, professor José Galbinski, professor 84 

Vladimir Carvalho, e professora Suely Gonzales. ITEM 8 – Informes. Do Presidente – O 85 

presidente Alberto Alves de Faria informou sobre a contratação da assessora Marina 86 

Albuquerque Rabelo, a fim de apoiar a presidência do CAU/DF especificamente no 87 

acompanhamento dos processos judiciais, que tratam acerca do desfalque causado por ex-88 

assessor do Conselho; expôs ainda que a assessora da presidência atuará com medidas judiciais e 89 

administrativas em todas as esferas necessárias. A contratada Marina Albuquerque Rabelo se 90 

apresentou, e expôs que tomará todas as medidas necessárias para que o CAU/DF seja ressarcido 91 

no que diz respeito ao desfalque. O presidente Alberto Alves de Faria exaltou a organização do 92 

seminário “Diagnóstico e Contextualização da Atuação do Arquiteto e Urbanista em Áreas 93 

irregulares”. Da Gerência Contábil – O gerente financeiro Rafael Levi Amaral Santos informou 94 

que o CAU/DF enviou ao CAU/BR, na segunda quinzena de setembro de 2016, a reprogramação 95 

orçamentária de 2016 do CAU/DF, e que a mesma foi homologada pelo CAU/BR; expôs ainda 96 
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que a reprogramação contempla o Plano de Ação e Orçamento do CAU/DF referente a 2016. 97 

Dos conselheiros – O conselheiro Aleixo Anderson de Souza Furtado informou que faz parte 98 

da comissão julgadora do Concurso Nacional de Projetos de Arquitetura Complementares, que 99 

visa viabilizar a construção da Nova Sede do CAU/BR e do IAB/DF em Brasília-DF. O 100 

conselheiro Gunter Roland Kohlsdorf Spiller informou que compõe como membro titular o 101 

Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito 102 

Federal – CCPPTM/DF, no entanto pediu para ser substituído. O presidente Alberto Alves de 103 

Faria expôs que a indicação de um novo representante do CAU/DF para compor o CCPPTM/DF 104 

fará parte da pauta da próxima Reunião Plenária. O conselheiro Ricardo Reis Meira informou 105 

que é suplente do conselheiro Gunter Roland Kohlsdorf Spiller no CCPPTM/DF, e se predispôs 106 

a substituí-lo. A conselheira Eliete de Pinho Araújo informou que participou da implantação de 107 

mestrado no UNICEUB, e realizou convite ao conselheiro Tony Marcos Malheiros para que 108 

participe do curso como aluno especial; expôs ainda que, no dia 11 de novembro de 2016, estará 109 

lançando a 2ª edição de seu livro “tecnologia na arquitetura hospitalar”, e no dia 26 de novembro 110 

2016 o lançamento de mais dois livros sobre a Itália. O conselheiro Tony Marcos Malheiros 111 

apresentou processos relatados no Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF – 112 

CONPLAN. O presidente Alberto Alves de Faria informou que o CAU/DF tem o interesse de 113 

realizar evento com o tema “Licenciamento de Edificações”, e expôs que, no dia 05 de dezembro 114 

de 2016, haverá audiência pública, na Secretaria de Gestão do Território e Habitação, para 115 

discutir o novo Código de Edificações. O conselheiro Tony Marcos Malheiros informou que 116 

está prevista, para o dia 10 de dezembro de 2016, a realização de audiência pública, a fim de 117 

debater o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico (PPCUB) de Brasília, e para o dia 17 de 118 

dezembro de 2016, audiência pública, com o intuito de tratar sobre a Lei de Uso e Ocupação do 119 

Solo do Distrito Federal – LUOS/DF. O conselheiro Carlos Madson Reis informou que é 120 

notória a dificuldade que alguns segmentos da sociedade têm em discutir sobre os temas: 121 

desenvolvimento urbanístico, e preservação de áreas tombadas; expôs ainda que o Instituto do 122 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan realizará exposição, em comemoração aos 123 

seus 80 anos, com o tema “o Brasil em Brasília, mosaicos do patrimônio cultural”, previsto para 124 

agosto de 2017, no Palácio do Itamaraty, em Brasília – DF, e convidou o CAU/DF para ser 125 

parceiro do Iphan, a fim de viabilizar o evento. O conselheiro Rogério Markiewicz informou 126 

que tomou posse, como membro consultivo na Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da 127 

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Distrito Federal (OAB-DF). Da Gerência de 128 
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Fiscalização - O gerente de fiscalização Cristiano Ramalho informou que a assessoria da 129 

Comissão de Exercício Profissional – CEP finalizou as atas e deliberações de 2015, com o 130 

intuito de propiciar a devida atualização do portal de transparência; expôs ainda que as 131 

deliberações de 2014 estão em finalização. Da Gerência Geral – A gerente geral Daniela 132 

Borges dos Santos informou que, a pedido da gerente técnica Luciana de Paula Vieira, 133 

disponibilizará aos conselheiros do CAU/DF relatório com dados dos serviços prestados pela 134 

gerência técnica. ENCERRAMENTO - O presidente Alberto Alves de Faria agradeceu a 135 

presença de todos, e após as considerações finais e nada havendo mais a tratar, às 21h15min, 136 

declarou encerrada a sessão plenária, da qual se lavrou a presente Ata.  137 

Brasília - DF, 10 de novembro de 2016. 
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