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8ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF 
BRASÍLIA - DF, 26 ABRIL DE  2012 

ATA 
Início: 18h00 – 26/04/2012 1 
Término: 20:30h  2 
1) PRESENÇAS: 3 
1.1) CONSELHEIROS: Alberto Alves de Faria, Aleixo Anderson Furtado, Carlos Madson Reis, Márcio 4 
Henriques de Souza, Tony Marcos Malheiros, Durval Moniz Barreto de Aragão, Francisco Ricardo Costa 5 
Pinto, Ricardo Meira, Antonio Simas Alvetti, Ana Maria Labarrere e Samuel Leandro Santana. 6 
Justificativas: Gunter Kohlsdorf , Igor Campos, Neuza Cavalcante, Osvaldo Remigio Pontalti Filho,  Daniel 7 
Gonçalves Mendes, Sérgio Roberto Parada  e Sérgio Brandão. 8 
1.2) PESSOAL DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos, Marcia Gonçalves Marini Wanick, Luciana Vieira 9 
de Paula, Camila Danielle Sousa, Marcos Aurélio e  Alessandro da Silva Viana. 10 
2) ABERTURA DOS TRABALHOS: Após analisar o quórum o vice presidente Carlos Madson deu início aos 11 
trabalhos. Item 1. Foi distribuído aos membros presentes orçamento reformulado. Nesse momento, o 12 
presidente Alberto passa a presidir a sessão informando que esse ano, não necessita preocupação para 13 
com o mesmo, mas o orçamento para o próximo ano requer cuidados. Será necessário montar um 14 
quadro de fiscais, porque essa é a área fim do órgão, então será necessário fazer um concurso para 15 
contratar esses fiscais. O conselheiro Tony questiona se é possível futuramente manter um convênio 16 
com o Crea para efetivar essa fiscalização. O presidente informa que a intenção do CAU/BR é diferente, 17 
informando sobre a forma de fiscalizar utilizando georreferenciamento nas RRTs. Item 2. Sede. O 18 
Presidente, informa que passará a palavra a diretora geral, para relato da situação. A Diretora informa 19 
que o CAU/DF já possui sede no End: SGAS 910 BL F sls 1023/104. Informa também que a situação era  20 
péssima para a equipe nas dependências do CREA, com instalações que prejudicavam o 21 
desenvolvimento do trabalho. A Diretora Daniela informa dos telefones, do transporte dos móveis 22 
emprestados e da necessidade administrativa da regularização processual de cada compra e gasto 23 
efetuado pelo Conselho, deixando claro que já estar finalmente aptos para iniciar o atendimento e o 24 
trabalho do órgão, convidando a todos para conhecer a nova sede. O Presidente, informa que irá 25 
divulgar no site os novos telefones e o endereço. Registrou um cumprimento à equipe pelo esforço de 26 
manter o trabalho e montar as coisas, principalmente diante da burocracia de se lidar com o setor 27 
público, pois futuramente haverá auditoria do CAU/BR. Informa também estar verificando a 28 
possibilidade de locação de mais uma sala. Item 3. Relatório. O presidente informou da possibilidade de 29 
começar a passar por e-mail o relatório para todos os conselheiros. Nele contemplam todas as 30 
atividades referentes ao atendimento dos profissionais, entre outros serviços realizados. Outro ponto 31 
que é importante registrar questão do convênio com a FAU da disciplina ministrada pelo CAU/DF. 32 
Informou sobre as ultimas aulas ministradas pela advogada Camila, registrando o retorno dos alunos 33 
que gostaram da atuação de profissionais de outras áreas. Informou sobre os equipamentos que estão 34 
sendo comprados. Relatou ainda que o CAU, tem uma visão de futuro e que todos, deverão trabalhar 35 
sem papel, ou seja, na perspectiva de funcionamento do CAU, as reuniões seriam feitas em rede, cada 36 
conselheiro  com seu notebook, tendo todos os relatórios online. Pela orientação do CAU/BR, devemos 37 
providenciar a aquisição de um notebook para cada conselheiro, para fins de utilizá-lo nas reuniões, 38 
buscando habituar-se a não depender tanto de papéis. A compra seria providenciada, mas decidiu por 39 
trazer o assunto  a plenária, afim de discutir como será realizada. A ideia é realmente ter ao final uma 40 
ata em rede para correção, verificar e aprovar por meio de uma assinatura digital. Assim, solicitou que o 41 
assunto seja refletido e trazido para discussão na próxima reunião. Será realizado uma apresentação 42 
desse sistema, dos equipamentos com a participação do CAU/BR, para analisar a maneira como será 43 
realizado. Conselheiro Samuel, questionou levantar a possibilidade de se fazer um senso profissional, 44 
visando conhecer a realidade dos colegas que estão trabalhando  no mercado, para começar a levar 45 
para eles algumas questões, como a necessidade de registro de RRT para as atividades desenvolvidas no 46 
setor público. O presidente, sugeriu  montar uma tabela de solicitações dos conselheiros, a fim de que 47 
possa ser pautada na próxima reunião. Item 4. Informes. O presidente informou da necessidade de 48 
agendar a reunião da Comissão de Ética para discutir os processos que vieram do Crea-DF. Informa ter o 49 
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assunto da questão da posse solene, que o conselheiro Ricardo Costa irá apresentar. O conselheiro 50 
Ricardo Costa  informou que a ideia é marcar uma audiência com o Secretário de Cultura para ver a real 51 
possibilidade da cessão do museu; Informa ainda que outra idéia pensada é o espaço do CCBB, pois é 52 
um ambiente adequado e ainda a UnB que possui o Centro Comunitário ou o Beijódromo que seriam 53 
outras alternativas. O presidente Alberto informou que o Beijódromo tem grandes chances de ser 54 
conseguido, então se as outras hipóteses forem descartadas é possível a cessão do espaço. Informou 55 
também que o Clube de Engenharia disponibilizou o espaço, mais a maioria acha melhor outro espaço. 56 
O conselheiro Ricardo Costa, informou que se será feito um levantamento sobre os custos para 57 
averiguar a possibilidade de locação de espaços, no caso de todas as opções anteriores não darem certo. 58 
Relatou também a sugestão de encaminhar um convite virtual por e-mail, já com o link para 59 
confirmação de presença. Foi questionado pelo presidente se a data, sendo confirmado para o dia 60 
07/06, informando encaminhamento de ofício para o CAU/BR para que os convidados reservem em sua 61 
agenda a data, como o dia do evento da posse. O conselheiro Ricardo Costa falou também da 62 
contratação da assessora de comunicação; onde será feita uma triagem nos currículos apresentados, 63 
afim de realizar entrevistas, para que na próxima plenária se possível já seja batido o martelo para  a 64 
contratação. Conselheiro Aleixo, comentou que deveria ser evitado a utilização de clubes ou entidades 65 
privadas para evento de posse. Conselheiro Ricardo Costa, informou  que essa é a intenção, mas deve 66 
ser verificado todas as possibilidades. O presidente Alberto comunicou que fomos convidados para um 67 
evento da Comissão Nacional de Ensino, para conhecer o sistema de registro profissional a qual foi 68 
marcada para sexta-feira. Assim, convida os conselheiros da Comissão de Ensino do DF, informando 69 
achar necessário a presença de todos. Informou ainda que alguns professores acharam o 70 
posicionamento do CAU/BR muito incisivo, mas acha que a ideia é explicar que o objetivo é simplificar o 71 
registro. Relatou que eles virão apresentar o sistema e realizar um debate com os coordenadores de 72 
curso, os quais confirmaram a presença. Informou que já saiu os resultados do concurso das passarelas 73 
e passou a palavra ao conselheiro Aleixo para comentar sobre o concurso da CODEPLAN, vez que foi 74 
indicado para representar o CAU/DF. Conselheiro Aleixo, primeiramente informou que gostaria de 75 
agradecer a indicação. Relatou que se reuniu na semana passada, em um júri nacional com três 76 
membros de Brasília, um de São Paulo e um do Rio de Janeiro, e registrou que estava representando o 77 
CAU/DF. Explanou haver 52 inscrições, 37 trabalhos entregues, sendo que o júri concluiu no primeiro dia 78 
os trabalhos que passaram de etapa, sendo que mais de 50% passaram para segunda etapa. Houve uma 79 
repescagem dos trabalhos reprovados, ressaltou achar interessante relatar que todos os trabalhos 80 
foram colocados numa televisão, favorecendo a análise dos trabalhos por todos os membros do júri 81 
simultaneamente. Concluímos que vários trabalhos tinham questões interessantes, terminando por 82 
decidir pela premiação de seis menções honrosas de trabalhos muito interessantes para um futuro 83 
debate social. Informou ainda haver no edital a solicitação de garagem, pois setor licitado abarca essa 84 
necessidade para acomodar os diferentes terrenos para ser viável. Relatou ainda que que apesar do 85 
edital solicitar esses relacionamentos, o júri decidiu que abriria precedente para que todas as quadras 86 
alterassem a estrutura de Brasília. Informou que o primeiro colocado, além de se ater ao edital, propôs 87 
uma passagem longitudinal para bicicletas que poderia ser também de pedestres. Foi fechado de fato na 88 
sexta-feira, para entregar o resultado no dia do aniversário da cidade, tendo sido divulgado no Buriti no 89 
sábado, com a presença do governador do DF e de uma comitiva italiana com o prefeito da cidade de 90 
Roma, quando foi firmado um convênio entre os países visando discutir a proteção do patrimônio 91 
histórico. O presidente relatou que participou do I Fórum Nacional sobre o custo de obra pública, não 92 
deu tempo   de mandar a apresentação para todos antes, mas foi feita uma apresentação no evento que 93 
será enviada posteriormente. Esses canais são importantes para demonstrar a participação do CAU e 94 
sua divulgação perante a sociedade. Como último informe, o pagamento do convênio com o Crea e em 95 
relação às necessidades de pagamento do aluguel e dos equipamentos de informática. Informou ainda  96 
ter um repasse obrigatório do ano de 2011, e mais um repasse dos valores recebidos pelo CAU. Mas 97 
ainda não existe as indicação de quais repasses correspondem aos pagamentos de RRt, anuidades etc . 98 
Conselheiro Ricardo Costa questionou sobre  a possibilidade de se promover cursos para os profissionais 99 
e com isso aumentar a arrecadação. O presidente Alberto achou interessante a ideia do curso. 100 
Conselheiro Tony, lembrou que à época de sua atuação no Crea, em que esses cursos aconteciam, eram 101 
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abertos para 50, 60 pessoas e só se inscreviam 15 na primeira aula, ficando 7 a 8 pessoas no final 102 
atentando para o fato de não trazer prejuízos. Conselheiro Ricardo Costa, relata que sabendo trabalhar 103 
os temas que estão relacionados com a nossa profissão, acho que o resultado será mais positivo. O 104 
Presidente informa aos conselheiros presentes que o presidente do CAU/BR Haroldo Pinheiro ligou, 105 
cumprimentou a todos, mas pediu para informar que já marcou com o presidente do Confea para 106 
estabelecer convênios, a fim de evitar as ações judiciais. O presidente explicou aos conselheiros do 107 
funcionamento da Comissão de Ética, que a comissão tem o poder de apurar, mas a decisão final é 108 
sempre do plenário.  O conselheiro Ricardo Meira relatou de sua preocupação com relação a Resolução 109 
21 do CAU/BR, pois achou polêmico. O presidente também disse ter estranhado, porém solicitou que 110 
fosse pautado para a próxima sessão plenária.  3) ENCERRAMENTO: O Presidente Alberto Faria 111 
agradeceu a presença de todos. Após considerações finais e não havendo mais nada a tratar, às 21h30 112 
declarou encerrada a  Sessão Plenária da qual se lavrou a presente Ata.  113 

 
Brasília (DF), 26 de abril de 2012. 
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