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24ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF/DF 

BRASÍLIA - DF, 13 DE JUNHO DE 2013 

ATA 

Início: 18h30min – 18/05/2013 1 

Término: 22horas  2 

PRESENÇAS: 1.1) CONSELHEIROS: Gunter Kohlsdorf, Francisco Ricardo Costa Pinto, Durval Moniz B. de 3 

Aragão Junior, Ricardo Reis, Carlos Madson, Antônio Simas Alvetti, Igor Soares Campos, Marcelo 4 

Baiocchi, Alberto Alves de Faria, Sérgio Parada, Tony Malheiros, Aleixo Anderson Furtado e Samuel 5 

Leandro Santana. Justificativas: Daniel Gonçalves Mendes, Osvaldo Pontalti, Orlando Cariello, Ana Maria 6 

Labarrere, Neuza Cavalcante, e Sérgio Brandão. Convidados: Elza Kunze Bastos e Amílcar Coelho. 1.2) 7 

FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF/DF: Daniela Borges dos Santos, Márcia Gonçalves Marini Wanick, Cristiano 8 

Ramalho, Leandro Coelho Conceição, Luciana Vieira e Andrea Lopes. 2) ABERTURA DOS TRABALHOS: 9 

Após verificar o quórum o Presidente Alberto de Faria deu início aos trabalhos, passando a palavra ao 10 

Deputado Roney Nemer que, em nome do presidente da Câmara Legislativa, informou que a mesa 11 

diretora aprovou a cessão da Câmara Legislativa para a realização das Sessões Plenárias, conforme o 12 

calendário proposto pelo CAU/DF. De posse ainda da palavra relatou as ações que a Câmara vem 13 

realizando junto ao Ministério Público, onde ainda hoje participava de uma reunião com um grupo de 14 

promotores e deputados. Disponibilizou também o seu gabinete. Em seguida o deputado Roney Nemer 15 

agradeceu ao presidente Alberto de Faria e aos conselheiros, mas devido a compromissos anteriores já 16 

assumidos terá que se ausentar e aproveitou para desejar a todos bom trabalho na plenária do CAU/DF. 17 

O presidente Alberto de Faria de posse da palavra registrou a presença dos arquitetos: Elza Kunze 18 

Bastos como coordenadora do Sindicato dos Arquitetos do DF e Amílcar Coelho como representante do 19 

IAB/DF. O Presidente Alberto de Faria informou ainda que o Deputado Roney Nemer deixou uma pasta 20 

com um Estatuto e um Projeto de Lei que estabelece princípios, diretrizes, objetivos, metas e 21 

estratégicas para a política de assistência técnica pública e gratuita para projetos de habitações de 22 

interesse social. O presidente Alberto de Faria informou que na sessão plenária passada foi aprovado o 23 

Regimento Interno e segundo este a reunião pode durar até 3 horas. Com relação à ata, informa que 24 

mesma será revisada, com mais precisão, e posteriormente encaminhada aos senhores e passou aos 25 

informes da presidência. Foi realizado o Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo, nos dia 22 e 26 

23 de maio, no Congresso Nacional. O evento se propôs a discutir alguns projetos de interesse do 27 

CAU/DF em discussão no Congresso. Outro evento que destacou, foi o realizado pelo CAU/DF em 28 

parceria com o SINDUSCON, intitulado “Projeto de Arquitetura, a base de tudo”. O conselheiro Ricardo 29 

Meira, foi um dos palestrantes, abordando o tema “Impacto da NBR 15.575 para contratação de projeto 30 

de arquitetura”. O presidente Alberto de Faria convidou os conselheiros para participarem do I 31 

Seminário Nacional de Ética de Arquitetura e Urbanismo, nos dias 20 e 21 de junho. A ideia é discutir e 32 
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avaliar a minuta do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR. A arquiteta Daniela Borges, diretora geral, 33 

bem como os conselheiros presentes, fizeram seus relatos, destacando-se as intervenções da 34 

fiscalização do CAU/DF nos editais de concursos públicos que não contemplaram os arquitetos e 35 

urbanistas em atribuições que seriam suas de direito e, por esse motivo foram impugnados, tais como: 36 

ANTT, CEF, Secretaria de Cultura entre outros. A Infraero respondeu ao nosso ofício referente a direito 37 

autoral, e o CAU/DF irá tomar as devidas providências. O conselheiro Aleixo Furtado, questionou quanto 38 

ao processo licitatório de escolha da empresa que será responsável pela reforma do Teatro Nacional nos 39 

próximos meses. Os arquitetos não foram convidados efetivamente para participarem do processo, e 40 

recomenda a solicitação de esclarecimentos à Secretaria. Outro ponto tratado pelo Plenário tem sido a 41 

demora do Governo do DF em aprovar os projetos de arquitetos e urbanistas. A coordenadora do 42 

Sindicato dos Arquitetos, Elza Kunze informou que encaminharam sugestão a AGEFIS para a contratação 43 

de arquitetos, e que a falta licenciamento é devida a ausência de pessoas qualificadas e profissionais 44 

habilitados. O presidente Alberto de Faria dando prosseguimento a pauta, informou que existe uma 45 

preocupação grande do SINDUSCON e também do CAU/DF referente ao Código de Obras, e o 46 

SINDUSCON solicitou que tivéssemos uma ação mais conjunta, uma vez que essa situação tem afetado 47 

muito. Faremos uma breve apresentação do trabalho que o conselheiro Ricardo Costa vem 48 

desenvolvendo referente ao 2º Encontro do CAU/DF.  3) Relato de Processos: Conselheiro Relator: 49 

Aleixo Furtado. a) Processo nº 44443/2013. Interessado: Universidade Católica de Brasília – Curso de 50 

Arquitetura e Urbanismo. Assunto: Solicita apoio institucional e financeiro para realização do Projeto 51 

Olhares sobre Brasília. Voto: a priori creio que deva ser negado, caso haja fins lucrativos. Entretanto, a 52 

Universidade justificou que é uma entidade religiosa que vem trabalhando com educação, e 53 

apresentaram documentos que comprovam não ter fins lucrativos. Sendo assim, voto: pela concessão 54 

de uma passagem aérea nacional bem como pagamento de diária a um palestrante. Em discussão: 55 

participaram os conselheiros: Gunter e Aleixo. Foi sugerido pelo conselheiro Gunter Kohlsdorf uma 56 

consulta direta ao TCU. O Presidente Alberto de Faria informou que o TCU não aceita consultas de 57 

autarquias semelhantes ao CAU/DF. Podemos consultar ao CAU/BR; a partir do qual haverá vários 58 

procedimentos, acredito que essa preocupação pode ser acolhida. O conselheiro Aleixo Furtado, relator 59 

do presente processo, solicitou então que fosse colocado o processo em diligência, ficando para ser 60 

relatado após retorno da consulta ao CAU/BR. Conselheiro Relator: Ricardo Meira. Neste momento foi 61 

solicitado que o conselheiro Tony Malheiros fizesse a leitura uma vez que o conselheiro relator não 62 

estava presente. a) Processo nº 45089/2013. Interessada: Agnes Margarida Santos da Motta. Assunto: 63 

Interrupção de registro. Voto: Pela concessão da interrupção de registro a profissional Agnes Margarida 64 

Santos da Motta, com data retroativa à solicitação com a emissão de boleto para pagamento de 65 

anuidade de forma proporcional, conforme determinado pela legislação vigente. Decisão: aprovado. b) 66 

Processo nº 43608/2013. Interessada: Denise Rodrigues Almendra Villa. Assunto: Interrupção de 67 
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registro. Voto: Pela concessão da interrupção de registro a profissional Denise Rodrigues Almendra Villa, 68 

com data retroativa à solicitação com a emissão de boleto para pagamento de anuidade de forma 69 

proporcional, conforme determinado pela legislação vigente. Decisão: aprovado. c) Processo nº 70 

43813/2013. Interessado: Cleber Rodrigues Figueiredo. Assunto: Interrupção de registro. Voto: Pela 71 

concessão da interrupção de registro ao profissional Cleber Rodrigues Figueiredo, com data retroativa à 72 

solicitação com a emissão de boleto para pagamento de anuidade de forma proporcional, conforme 73 

determinado pela legislação vigente. Decisão: aprovado.  Conselheiro Relator: Gunter Kohlsdorf. a) 74 

Processo nº 45243/2013. Interessado: Carlos Alberto Meiçó. Assunto: Solicita registro de RRT 75 

Extemporânea. Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo, com o pagamento da taxa no 76 

valor de R$ 67,09. Decisão: aprovado. Conselheiro Relator: Tony Malheiros. a) Processo nº s/nº. 77 

Interessado: CAU/DF/DF. Assunto: Minuta de Portaria que aprova, disciplina e regulamenta a concessão 78 

de patrocínios. Neste momento, o presidente Alberto de Faria informou que esse processo trata da 79 

edição de uma portaria que disciplina a análise de solicitações de apoio e patrocínio, visando evitar que 80 

o julgamento do plenário e a aplicação de recursos do CAU/DF sejam feitos sem critérios legais e 81 

apoiado em resolução do CAU/BR. Sugeriu ainda que fosse encaminhado aos conselheiros cópia de todo 82 

o processo para todos possam contribuir. Desta forma, ficou para ser relatado pelo conselheiro Tony 83 

Malheiros na próxima sessão.  Processo referendado pelo Plenário. a) Processo nº 50581/2013. 84 

Interessado: Marco Antônio Ferreira Santos. Assunto: RRT Extemporâneo. Neste momento o presidente 85 

Alberto de Faria relatou da importância do acervo técnico. O presidente Alberto de Faria dando 86 

continuidade a sessão solicitou que fosse projetado a apresentação do detalhamento do trabalho que 87 

vem sendo feito, pelo conselheiro Ricardo Costa, com apoio da diretora geral, arquiteta Daniela Borges 88 

e da Assessora de Comunicação Andrea Lopes. Informou que no evento passado homenageamos 89 

profissionais como a arquiteta Elza Kunze e o arquiteto Gilson Paranhos pois naquele momento foram 90 

pessoas marcantes e este também gostaríamos de homenagear pessoas ligadas que tenham contribuído 91 

com a história de Brasília. Foi sugerido pelos conselheiros o nome do fotógrafo Luís Humberto. O 92 

conselheiro Aleixo Furtado sugeriu que haja uma limitação de no máximo duas indicações, sugerindo 93 

também o nome do Athos Bulcão. O conselheiro Antônio Menezes ressaltou a preocupação com relação 94 

aos estudantes, pois deveriam participar deste evento. O presidente Alberto de Faria informou que não 95 

tem como enviar convites aos estudantes devido ao caráter do evento, mas que convidará as 96 

representações estudantis. A arquiteta Elza Kunze informou que o Sindicato dos Arquitetos, com relação 97 

ao Código de Edificações de Obras, já sugeriu a eliminação da aprovação de projetos, onde vários 98 

sindicatos aderiram, inclusive o Sinduscon. Solicitaram também que fosse implantado um sistema de 99 

informatização para a aprovação de projetos. Participaram deste debate os conselheiros: Antônio 100 

Alvetti, Marcelo Baiocchi, Igor Campos, Aleixo Furtado, Carlos Madson e Tony Malheiros. O conselheiro 101 

Antônio Menezes após debate, sugeriu que fosse tomada uma posição mais enérgica do CAU/DF,com 102 
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maior articulação política, com uma discussão com os arquitetos acerca do assunto. Uma proposta 103 

concreta, seria ir ao Secretário de Governo. O presidente Alberto de Faria informou que conversou 104 

pessoalmente com o secretário, e que não houve resultado concreto até o momento. O presidente 105 

informou que devido ao horário e a impossibilidade de continuidade do debate este assunto continuará 106 

pautado. Neste momento o conselheiro Antônio Menezes solicita esclarecimento da presença do 107 

deputado Roney Nemer a plenária do CAU/DF. O presidente Alberto de Faria esclareceu à todos que foi 108 

feita junta a presidência da casa, uma solicitação do espaço para reunião do CAU/DF para a Câmara 109 

Legislativa. O conselheiro Antônio Menezes manifestou-se contrario a distribuição de material do 110 

deputado Roney Nemer, por intermédio do assessor Fábio Fuzeira, pois se trata de um ato político dele 111 

que não deveria ser feita na plenária do CAU/DF.  5) ENCERRAMENTO: O presidente Alberto de Faria 112 

agradeceu mais uma vez a presença de todos. Após considerações finais e nada havendo mais a tratar, 113 

às 22 horas declarou encerrada a sessão plenária, da qual se lavrou a presente ata. 114 

Brasília (DF), 13 de junho de 2013. 
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