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ATA  

Início: 18h30 –13/02/2014. Término: 22h. PRESENÇAS: 1.1) CONSELHEIROS: Daniel Gonçalves 1 

Mendes, Alberto Alves de Faria, Tony Marcos Malheiros, Gunter Kohlsdorf, Antônio Carlos Alvetti, 2 

Ricardo Reis Meira, Igor Soares Campos, Samuel Leandro Santana, Antônio Menezes Junior, Sergio 3 

Parada, Marcelo Baiocchi, Antônio Menezes Júnior. Justificativas: Carlos Madson Reis Francisco Ricardo 4 

Costa, Márcio Henriques, Durval Moniz B. de Aragão Junior, Orlando Cariello, Osvaldo Remigio Pontalti, 5 

Ana Maria Labarrere, Neuza Cavalcante, e Sérgio Brandão. Convidados: Elza Kunze Bastos, 6 

representante SINARQ-DF, Vera Ramos, representante do Instituto Histórico e Geográfico de 7 

Brasília.1.2) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos, Alessandro Viana, Leandro Coelho 8 

Conceição, Marcos Aurélio, Anderson Viana, Cristiano Ramalho, Luciana Vieira. O Presidente Alberto 9 

Alves de Faria, saúda a todos os presentes e registra a presença da diretora do SINARQ Arq. Elza Kunze, 10 

e a presença da arquiteta Vera Ramos, informa que conforme deliberado em Plenária anterior, a 11 

arquiteta fará uma apresentação sobre o PPCUB, que trará informações sobre o estado atual do 12 

desenvolvimento dos debates, estudos e das propostas que estão sendo desenvolvidas, por um grupo 13 

composto por organizações de arquitetos como o IAB e o próprio CAU e por organizações não 14 

governamentais como por exemplo, um grupo que se denomina Urbanistas por Brasilia, que reúnem um 15 

grupo grande de arquitetos. Também compõem este grupo Conselhos Comunitários da Asa Sul, por 16 

organizações com a que a arquiteta Vera Ramos representa hoje que é o Instituto Histórico e Geográfico 17 

de Brasília, que está sendo conduzido em reuniões que acontecem na Câmara Legislativa, como 18 

informado na Plenária anterior. Ressaltou que a apresentação é para que o Plenário possa conhecer 19 

melhor as questões do PPCUB e inserir o Conselho nos debates e discussões que estão ocorrendo. O 20 

Presidente Alberto de Faria passou a palavra para a arquiteta e urbanista.  ITEM 1- Apresentação –A 21 

arquiteta Vera Ramos iniciou apresentando o contexto e após a situação atual da revisão do Plano de 22 

Preservação, ressaltou as diversas alterações de gabaritos e que nas Audiências Públicas foram tratados 23 

assuntos superficiais. Ressaltou ainda que o processo é bastante tumultuado e sem diálogo tanto 24 

institucionalmente, quanto com a sociedade em geral e que as situações não eram informadas. 25 

Informou que como tinha se aposentado e não fazia parte mais como servidora pública então resolveu 26 

que faria o que tivesse ao seu alcance para difundir as informações que não estão sendo prestadas a 27 

sociedade e que preparou um dossiê com vários documentos técnicos e que entregou a vários 28 

deputados distritais, foi ao senado e câmara dos deputados Federais convidou  como faz parte do 29 

Conselho de Preservação que funciona no Instituto Histórico e Geográfico de Brasília, para informar e 30 
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ouvir o que as autoridades e membros as sociedade envolvidas estavam pensando em relação ao 31 

PPCUB. Relatou sobre os desdobramentos que ocorreram e sobre a criação de um grupo para discussão 32 

em reuniões na Câmara Legislativa. Informou que foi surpreendida com a convocação do CONPLAN para 33 

a aprovação de 39 itens inclusive o PPCUB. Ressaltou que está no grupo técnico voluntariamente e 34 

levando os trabalhos muito a sério que não concorda com a pressa para aprovação. Relatou a falta de 35 

publicidade dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de trabalho e que os conselhos comunitários e 36 

sociedade civil protocolaram documentos pedindo esta publicidade e que não foi respondido. Relatou 37 

sobre os trabalhos que estão sendo realizados e ressaltou que não é uma versão completa, mais 38 

somente dos pontos polêmicos, mas que entendeu que deveria ser completa. Relatou sobre as emendas 39 

que lhe foi apresentada há pouco tempo, sobre os pontos polêmicos que seriam retirados do plano, mas 40 

que não foram retirados na totalidade. Relatou sobre pontos discutidos. Relatou ainda que o PPCUB não 41 

apresenta nem Glossário e nem memória Técnica. Também está atualizada a tabela de atividades, que a 42 

SEDHAB informou que foi realizada mais não foi divulgada, devido a manifestação feita. Relatou sobre 43 

as pendencias que estão aguardando respostas. Explicou sobre outros pontos que estão sendo 44 

discutidos nos grupos, mostrando o mapa com as alterações e finalizou suas explanações. O Presidente 45 

Alberto Alves de Faria agradeceu a arquiteta e questionou em cima de uma pergunta do conselheiro 46 

Aleixo Furtado em outra discursão, se era um plano de adensamento ou de preservação. A arquiteta 47 

respondeu que em sua visão vê um desenvolvimento urbano, que as áreas que não sofreram alterações 48 

foram poucas, que no seu entendimento que a intervenção é necessária, mas que falta vontade das 49 

autoridades e um comprometimento com a preservação. O Presidente Alberto Alves de Faria passou 50 

para os conselheiros fazerem suas perguntas e considerações. O conselheiro Gunter Kohlsdorf, informou 51 

que vem acompanhando essa questão há muito tempo. Ressaltou que as críticas sobre as faltas de 52 

participações em discussões podem ser falta das pessoas não saberem organizar estas participações. 53 

Que nas reuniões que participou, não foram produtivas e com poucas participações. Parabenizou a 54 

arquiteta Vera Ramos pelo mapa que foi apresentado, que tomou a liberdade de explicar o PPCUB para 55 

o pessoal do SINDUSCON, relatou sua opinião sobre o assunto. A arquiteta Elza Kunze representante do 56 

SINARQ/DF informou que na composição do grupo o sindicato foi convidado e que se negou em razão 57 

de achar não ser um plano de preservação. Relatou que no projeto original de Lúcio Costa o setor ao 58 

lado palácio do Buriti estava previsto uma esplanada das secretarias e nunca em nenhum local é falado 59 

sobre essa área e que participou deste projeto, que encaminhou documento à Secretaria e ao 60 

governador sobre a desconsideração desde projeto. A Arquiteta Vera Ramos ressaltou que faltaram 61 
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estudos e atualização para realização de um bom trabalho, ressaltou ainda que a maioria das queixas é 62 

em relação ao uso. O Conselheiro Antônio Meneses Junior, fez suas considerações e elogiou os 63 

trabalhos que foram realizados pelo IAB, Urbanistas por Brasília e do trabalho da arquiteta Vera Ramos. 64 

Ressaltou que a obrigação é colocar tarefas para o GDF. O conselheiro Antônio Carlos Alvetti fez suas 65 

considerações. O Presidente Alberto de Faria agradeceu a presença e solicitou que fossem levadas as 66 

considerações feitas e ressaltou os limites de atuação do Conselho de Arquitetura, estipulados na lei e 67 

convidou para participar permanentemente das reuniões. A arquiteta e urbanista Vera Ramos, solicitou 68 

que as entidades pressionem o governo para apresentar projetos de qualidade que infelizmente existe 69 

uma fragilidade institucional muito grande e que os profissionais que trabalham nestes órgãos não 70 

querem assumir cargos e que os níveis de trabalho estão muito fracos e que as pressões solicitadas são 71 

para que isso seja modificado. Agradeceu o convite e informou estar à disposição. O presidente passou 72 

para a execução para segundo item de pauta. ITEM 2 – Hino Nacional – o Presidente passou para a 73 

leitura e aprovação da Ata. ITEM 3 – Leitura e Aprovação da Ata – consultou sobre alguma 74 

consideração. O Conselheiro Daniel Mendes solicitou algumas alterações. O presidente colocou a ata em 75 

aprovação sendo aprovada com abstenção do Conselheiro Marcelo Baiocchi. Passou para o próximo 76 

item. ITEM 4– Informes – O Presidente Alberto de Faria, informou que as reuniões do CONPLAN foram 77 

suspensas pelo Ministério Público, relatou sobre as representações do CONPLAN e da ASCOOP que é 78 

uma Associação dos Conselhos Profissionais no Distrito Federal. Informou ainda sobre o resultado do 79 

Concurso Público realizado pelo CAU/BR. Passou para o informe dos Conselheiros. O Conselheiro Samuel 80 

Leandro Santana, relatou sobre o projeto de lei 13313 que está em tramitação sobre as carreiras 81 

públicas de engenheiros, arquitetos e agrônomos como carreiras essenciais e exclusivas de estado, 82 

solicitou que as entidades que queiram fazer alguma manifestação procurem saber do andamento. O 83 

Presidente Alberto de Faria informou que o CAU/BR está acompanhando este Projeto de Lei. O 84 

Conselheiro Ricardo Meira informou que o conselheiro Osvaldo Pontalti passou por uma cirurgia mas 85 

que está bem. A arquiteta Elza Kunze informou que seu nome está sendo indicado como Deputada 86 

Distrital pelo PT. O Conselheiro Antônio Alvetti, informou sobre a solicitação da intervenção junto ao 87 

IPHAN para a reforma no Teatro Nacional, pois são solicitadas algumas alterações no projeto original do 88 

Oscar Niemeyer, necessárias para uma melhor acústica e não está sendo autorizada. A Diretora Geral 89 

Daniela Borges, informou sobre a solicitação da Defesa Civil para uma ação em conjunto com IBAPE, 90 

CREA e ODEBRECHT no dia 24/03 no Jardim Mangueiral considerando que a obra foi feita em alvenaria 91 

estrutural e está sofrendo reformas, gerando uma preocupação por parte da Defesa Civil. Informou 92 
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sobre a reunião do Planejamento Estratégico que será realizada na sede do Conselho para continuidade 93 

dos trabalhos realizados nos dias 19/02 e 20/02, ressaltou a importância da participação de todos os 94 

conselheiros. Informou sobre a comissão que tratará de um Seminário sobre Segurança Pública, que já 95 

foi encaminhado aos conselheiros e solicita que no máximo até o início da semana sejam indicados 96 

representantes do CAU/DF. O Presidente passou para o próximo item. ITEM 5 – Subsídios da 97 

Fiscalização – O Assessor Cristiano Ramalho fez a apresentação. A Diretora Geral Daniela Borges, 98 

ressaltou que devido aos trabalhos juntos as instituições de ensino houve um acréscimo de 55% de 99 

registro de profissionais. O Assessor Cristiano Ramalho mostrou as cartilhas que foram feitas e já estão 100 

disponíveis para divulgação. O Presidente Alberto de Faria ressaltou a importância sobre a atuação do 101 

Conselho em relação à Ética Profissional. Os Conselheiros fizeram algumas contribuições que serão 102 

levadas a Comissão de Exercício Profissional. O Presidente Alberto de Faria passou para o próximo item. 103 

ITEM 6 – Conferência de Arquitetura e Urbanismo – O Presidente informou ser um evento oficial que 104 

terá como título “Arquitetura e Urbanismo para Todos” com participação de conselheiros estaduais e 105 

federais, tem a ideia de debater e posicionar sobre as políticas e normas de assunto de interesse da 106 

arquitetura e urbanismo. Serão 4 grupos de trabalho Ética Profissional e Cidadania, Políticas Públicas e 107 

Inclusão Social, Formação, Exercício e Compromisso Social e o CAU e a sociedade Civil, a conferência 108 

acontecerá do dia 22/04 a 05/04, solicitou a manifestação para decidir como será a participação do 109 

CAU/DF na conferência. Informou que dentro das condições financeiras do CAU/DF, seria possível a 110 

participação de 5 conselheiros, mas que se o Plenário decidir que deveriam ir todos, se faria uma 111 

Reprogramação Orçamentária. O Presidente Alberto de Faria colocou em discussão do assunto, lembrou 112 

que o Congresso que é organizado pelo IAB será custeado pelo interessado. O CAU/DF, arcará com 113 

passagens e as diárias. O Conselheiro Sérgio Parada informou que é convidado do IAB como palestrante 114 

e que poderá participar sem ônus para o CAU/DF, já que as despesas serão arcadas pelo IAB. O 115 

Conselheiro Daniel Mendes lembrou do Conselho anterior em que os conselheiros não participavam 116 

efetivamente das discussões e solicitou que seja cobrado um resultado prático do evento. O Presidente 117 

Alberto de Faria informou que o CAU/BR fará este controle e será solicitando um relatório aos 118 

participantes. O Conselheiro Ricardo Meira sugeriu verificar primeiro o interesse dos conselheiros e que 119 

ele gostaria de participar. O Conselheiro Tony Malheiros informou seu interesse. O Conselheiro Gunter 120 

Kohlsdorf opinou que o grupo deveria indicar os conselheiros que deveriam participar de acordo com os 121 

temas previstos. O Conselheiro Antônio Menezes Junior sugeriu o nome dos Conselheiros Ricardo 122 

Meira, Conselheiro Gunter Kohlsdorf, Conselheiro Daniel Mendes, Conselheiro Igor Campos, Conselheiro 123 
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Tony Malheiros, Ricardo Costa, o presidente Alberto de Faria e a Diretora Geral Daniela Borges, 124 

considerando a contribuição que os citados têm dado ao conselho. O Presidente Alberto de Faria 125 

aproveitou a indicação dos Conselheiros Ricardo Meira, Igor Campos, Tony Malheiros, Ricardo Costa e 126 

Conselheiro Daniel Mendes e Gunter Kohlsdorf. O Advogado Leandro Coelho Conceição informou da 127 

impossibilidade prevista pela portaria de se pagar diária a conselheiro suplente para a mesma atividade. 128 

O Presidente colocou em votação a indicação dos 5 conselheiros, Ricardo Meira, Igor Campos, Tony 129 

Malheiros, Ricardo Costa e Gunter Kohlsdorf, sendo aprovado por unanimidade. ITEM 7 – Relato de 130 

Processos – O Presidente passou a relatar os processos aprovados “ad referendum” do Plenário do 131 

CAU/DF: a) Processo nº 103564/2014. Interessado: Renato Bulcão. Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: 132 

Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo ao profissional, “ad referendum” do Plenário do 133 

CAU/DF. b) Processo nº 102509/2014. Interessado: Bruno Dantas Pereira. Assunto: RRT Extemporâneo. 134 

Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo ao profissional, “ad referendum” do Plenário do 135 

CAU/DF. c) Processo nº 104101/2014. Interessado: Sérgio Roberto Parada. Assunto: RRT 136 

Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo ao profissional, “ad referendum” 137 

do Plenário do CAU/DF. d) Processo nº 104916/2014. Interessado: Rodrigo Mônaco Biavati. Assunto: 138 

RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro de RRT Extemporâneo ao profissional, “ad 139 

referendum” do Plenário do CAU/DF. Decisão: Aprovado o voto do Presidente pelo Plenário do CAU/DF; 140 

O Presidente passa a palavra ao Conselheiro Gunter Kohlsdorf para o relato de processos. Conselheiro 141 

Relator: Gunter Kohlsdorf: a) Processo nº 105112/2014. Interessado: Pedro de Almeida Grilo. Assunto: 142 

RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro do RRT Extemporâneo ao profissional. Decisão: 143 

Aprovado o voto do Conselheiro relator. b) Processo nº 102115/2014. Interessado: Ivna de Freitas. 144 

Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro do RRT Extemporâneo ao profissional. 145 

Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro relator. c) Processo nº 100228/2013. Interessado: Valdivino 146 

Costa Espírito Santo. Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro do RRT 147 

Extemporâneo ao profissional. Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro relator. d) Processo nº 148 

99063/2013. Interessado: Marcus Vinícius Rocha Filgueiras. Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: Pela 149 

concessão do registro do RRT Extemporâneo ao profissional. Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro 150 

relator. e) Processo nº 98655/2013. Interessado: Luiz Henrique Freire Duarte. Assunto: RRT 151 

Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro do RRT Extemporâneo ao profissional. Decisão: 152 

Aprovado o voto do Conselheiro relator. f) Processo nº 98459/2013. Interessado: Sérgio Henrique 153 

Caixeta Borges. Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro do RRT Extemporâneo ao 154 



 
31ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF 

BRASÍLIA - DF, 13 DE FEVEREIRO DE 2014 

 6 de 6 

profissional. Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro relator. g) Processo nº 98454/2013. Interessado: 155 

Sérgio Henrique Caixeta Borges. Assunto: RRT Extemporâneo. Voto: Pela concessão do registro do RRT 156 

Extemporâneo ao profissional. Decisão: Aprovado o voto do Conselheiro relator. ITEM 8- 157 

ENCERRAMENTO - O Presidente Alberto de Faria agradeceu a presença de todos. Após considerações 158 

finais e nada havendo mais a tratar, às 22h, declarou encerrada a sessão plenária, da qual se lavrou a 159 

presente Ata. 160 

 

Brasília (DF), 13 de fevereiro 2014. 
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