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ATA 1 

Início: 18h30mim – Término: 21h35min. 1) PRESENÇAS: 1.1) CONSELHEIROS: Alberto 2 

Alves de Faria, Aleixo Anderson de Souza Furtado, Daniel Gonçalves Mendes, Osvaldo 3 

Remígio Pontalti Filho, Ricardo Reis Meira, Rogério Markiewicz, Marcelo B. Villa-Verde 4 

Carvalho e André Bello. 1.2) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos, 5 

Alessandro da Silva Viana, Karla Dias Faulstich Alves, Talita Mendonça Medeiros e Rafael Levi 6 

Amaral Santos. 1.3) CONVIDADOS: Arquiteto Matheus Maramaldo Andrade Silva (ABAP), 7 

arquiteto Frederico Barboza (ABEA), gerente geral Andrei Candiota da Silva (CAU/BR) e 8 

coordenador Hermann Deny Almeida Pereira (CAU/BR). ITEM 1 - Introdução e verificação 9 

do quórum: Após a verificação do quórum mínimo, prosseguiu-se a Sessão Plenária. ITEM 2 - 10 

Hino Nacional Brasileiro: Execução do Hino Nacional. ITEM 3 – Leitura e aprovação da 11 

Ata da 66ª Sessão Plenária: A Ata da 66ª Sessão Plenária, após as devidas retificações, foi 12 

aprovada por unanimidade. ITEM 4 – Prestação de contas do 1º trimestre de 2017 do 13 

CAU/DF: O conselheiro Osvaldo Remígio Pontalti Filho, após as devidas considerações 14 

referentes à deliberação n.º 57/2017 - CFG, apresentou a prestação de contas do CAU/DF do 1º 15 

trimestre de 2017, e votou pela aprovação da prestação de contas do 1º trimestre de 2017 do 16 

CAU/DF, e posterior encaminhamento ao Plenário do CAU/BR para homologação. A assessora 17 

contábil Talita Mendonça Medeiros realizou a apresentação das demonstrações contábeis 18 

referentes ao 1º trimestre de 2017. O Plenário do CAU/DF deliberou pela aprovação da 19 

prestação de contas do CAU/DF referente ao 1º trimestre de 2017, e posterior encaminhamento 20 

ao Plenário do CAU/BR para homologação. ITEM 5 – Apresentação de proposta de 21 

seminário de assistência técnica: O arquiteto Frederico Barboza apresentou a proposta 22 

conceitual de assistência técnica de iniciativa da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura 23 

e Urbanismo – ABEA e do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Distrito Federal – 24 

IAB/DF apresentada em 2015, quando também recebeu apoio do Sindicato de Arquitetos do 25 

Distrito Federal – SINARQ/DF, aprimorada a partir de experiências práticas na Companhia de 26 

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, por meio de ações 27 

desenvolvidas por arquitetos e urbanistas. Relatou que embora exista a Lei federal nº 11.888, de 28 

24 de dezembro de 2008, que assegura assistência técnica às famílias de baixa renda, não há 29 

metodologia estabelecida para políticas (contínuas) de Estado para assistência técnica para 30 
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habitações de interesse social. Ressaltou que o CAU/BR assumiu o seu importante papel de 31 

fomentar a implementação da assistência técnica. Expôs a proposta para o Escritório Modelo de 32 

Assistência Técnica (EMAT) apresentada em 2015 no Fórum das Escolas de Arquitetura e 33 

Urbanismo de Brasília (FEAU/DF), que contou com a participação de 9 (nove) instituições de 34 

ensino. Ressaltou que o EMAT objetivava em 2015 a criação de uma entidade que promoveria 35 

especificamente por meio da extensão universitária o serviço de arquitetura e urbanismo de 36 

interesse social, a fim de desenvolver melhorias habitacionais para população de baixa renda. 37 

Relatou que o EMAT é uma proposta de escritório modelo sustentável e replicável, baseado na 38 

mobilidade social, capacitação social, desenvolvimento de projeto arquitetônico, planejamento 39 

de obras, compra e controle de materiais, e destinação de obras de melhoria habitacional. 40 

Ressaltou que o EMAT, estruturado no IAB/DF a partir de 2018, pretende se articular com 41 

quatro principais agentes: o Governo do Distrito Federal - GDF, as Instituições de Ensino 42 

Superior, as Instituições de Capacitação Profissional, e Comunidade, que estão envolvidos 43 

diretamente para viabilização de assistência técnica. Relatou que a ABEA e o IAB/DF 44 

desenvolveram o projeto das jornadas de assistência técnica para habitações de interesse social 45 

em Brasília na forma de oficinas e palestras direcionadas ao desenvolvimento do EMAT, 46 

previsto para 2018. Expôs que o CEAU/DF realizará reunião com instituições de ensino e 47 

definirá, preferencialmente a partir da articulação conjunta com os conselhos regionais de 48 

engenharia e de serviço social, calendário para jornadas de assistência técnica em habitações de 49 

interesse social. O Conselheiro Marcelo B. Villa-Verde Carvalho sugeriu a criação de cadastro 50 

de profissionais de arquitetura e urbanismo interessados em contribuírem para o 51 

desenvolvimento de assistência técnica. O conselheiro Aleixo Anderson de Souza Furtado 52 

incentivou as ações apresentadas, e expôs que os profissionais poderão enfrentar dificuldades em 53 

relação aos convênios e associações com as universidades. O Plenário do CAU/DF aprovou a 54 

proposta de seminário de assistência técnica para habitações de interesse social, a ser realizado 55 

pelo CEAU/DF. ITEM 6 – Apresentação do sistema CRM – Customer Relationship 56 

Mangement: O coordenador da Rede Integrada de Atendimento - RIA do CAU/BR, Hermann 57 

Deny Almeida Pereira, expôs que CRM é um sistema de gestão de relacionamento com o 58 

cliente, que tem como principal benefício à centralização de uma base de dados única, a qual 59 

pode ser acessada via e-mail, chat ou pelo número 4007. Ressaltou que o sistema CRM tem sua 60 
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base de dados integrada ao Sistema de Comunicação e Informação do CAU – SICCAU. O 61 

gerente geral do CAU/BR, Andrei Candiota da Silva, enfatizou que o sistema CRM viabiliza 62 

tratamento qualitativo em relação ao atendimento disponibilizado ao cliente. Expôs que a RIA 63 

tem como objetivo principal ter a condição de avaliar os bancos de dados, a fim de aprimorar as 64 

informações disponibilizadas aos arquitetos. Enfatizou que o portal de transparência junto a RIA 65 

e a ouvidoria promovem informações ao CAU/DF e CAU/BR. O coordenador Hermann Deny 66 

Almeida Pereira informou que os CAU/UFs, individualmente, terão que realizar a aquisição do 67 

CRM por meio de inexigibilidade de licitação. O arquiteto Frederico Barboza expôs que a 68 

adesão ao sistema CRM é primordial ao desenvolvimento dos CAU/UFs. O presidente Alberto 69 

Alves de Faria relatou que o CAU/DF analisará a viabilidade para aquisição do sistema CRM. 70 

ITEM 7 – Aprovação das indicações para composição da Comissão Eleitoral: O presidente 71 

Alberto Alves de Faria expôs que o arquiteto Antônio Menezes Junior informou que não poderá 72 

compor a Comissão Eleitoral. Os conselheiros do CAU/DF realizaram as indicações para 73 

composição da Comissão Eleitoral: arquiteto Osvaldo Remigio Pontalti Filho, arquiteto Gunter 74 

Roland Kohlsdorf Spiller, arquiteto Nelton Keti Borges, arquiteto Hermes Romão Campos, 75 

arquiteto Amilcar Coelho Chaves. O Plenário do CAU/DF orientou no sentido de que as 76 

indicações para composição da Comissão Eleitoral sejam analisadas, a fim de serem aprovadas 77 

posteriormente. ITEM 8 – Aprovação da minuta de portaria de regulamento disciplinar do 78 

CAU/DF deliberada na CFG: O presidente Alberto Alves de Faria apresentou a minuta de 79 

portaria, que institui regulamento disciplinar no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 80 

do Distrito Federal – CAU/DF, deliberada e aprovada na Comissão de Finanças, Atos 81 

Administrativos e Gestão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CFG do 82 

CAU/DF. O Plenário do CAU/DF deliberou pela homologação da deliberação n.º 58/2017 – 83 

CFG, a qual aprova a minuta de portaria, que institui regimento disciplinar no âmbito do 84 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF. ITEM 9 – Aprovação da 85 

minuta de portaria, que institui o regimento de pessoal do CAU/DF deliberada na CFG: O 86 

presidente Alberto Alves de Faria apresentou a minuta de portaria, que institui regimento de 87 

pessoal no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF, 88 

deliberada e aprovada na CFG do CAU/DF. O Plenário do CAU/DF deliberou pela 89 

homologação da deliberação n.º 59/2017 – CFG, a qual aprova a minuta de portaria, que institui 90 
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regimento de pessoal no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – 91 

CAU/DF. ITEM 10 – Indicações de conselheiros para composição da Comissão de 92 

Patrocínio do CAU/DF: O presidente Alberto Alves de Faria expôs que, anualmente, há a 93 

necessidade da criação de comissão, a fim de analisar as propostas apresentadas ao edital de 94 

patrocínio do CAU/DF. Os conselheiros do CAU/DF indicaram o conselheiro Gunter Roland 95 

Kohlsdorf Spiller, o conselheiro Aleixo Anderson de Souza Furtado e o conselheiro Ricardo Reis 96 

Meira para composição da Comissão de Patrocínio. O Plenário do CAU/DF deliberou aprovar a 97 

indicação dos conselheiros do CAU/DF, que indicaram o conselheiro Gunter Roland Kohlsdorf 98 

Spiller, o conselheiro Aleixo Anderson de Souza Furtado e o conselheiro Ricardo Reis Meira 99 

para composição da Comissão de Patrocínio. ITEM 11 – Relato de processos: Processo nº 100 

189033/2014. Comissão de Ética e Disciplina. Conselheiro relator: Marcelo Baiocchi Villa-101 

Verde Carvalho. Interessado: Arquiteto e Urbanista Raimundo Carlos Limaverde Da Silva, 102 

CAU A3436-3. Assunto: Denúncia em desfavor da Empresa Topografia, Engenharia e 103 

Aerolevantamentos – TOPOCART e Profissionais. O conselheiro Marcelo Baiocchi Villa-104 

Verde Carvalho expôs as considerações apresentadas em seu relato, e votou: “por todo o 105 

exposto, creio cabível a Decisão da Comissão de Ética do CAU/DF, de não haver evidências de 106 

cometimento de plágio do projeto, não obstante, o signatário do presente relatório, face ao 107 

recurso, entender como procedente a Reclamação do Denunciante, restrita a conferir-lhe, 108 

“atestado de elaboração em nível de coautoria do projeto executivo”, do Denunciante em relação 109 

à empresa TOPOCART, em caso de recusa pela Empresa TOPOCART de reconhecer o direito 110 

de coautoria do projeto executivo, recomenda-se às partes aferirem seus direitos junto ao Poder 111 

Judiciário”. O Plenário do CAU/DF deliberou aprovar o relato e o voto do conselheiro relator, 112 

pela ratificação da decisão da Comissão de Ética - CED do CAU/DF, no sentido da não 113 

admissibilidade da Denúncia por cometimento de falta ética por parte da Empresa Topografia, 114 

Engenharia e Aerolevantamentos TOPACART, e Profissionais, e encaminhar o processo à 115 

Comissão de Exercício Profissional – CEP do CAU/DF, para analisar, e ratificar ou não, o voto 116 

do relator no que tange ao reconhecimento da coautoria do projeto executivo reclamada pelo 117 

Denunciante no curso do processo para avaliação referente ao exercício profissional. Processo nº 118 

452954/2016. Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Gestão. Conselheiro relator: 119 

Igor Soares Campos. Interessado: Ivani Maria Caixeta Mendes de Pamplona Araújo, CPF n.º 120 
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076.571.291-15. Assunto: Recurso dirigido ao plenário contra deliberação da comissão de 121 

finanças do CAU/DF. O presidente Alberto Alves de Faria expôs o relato e voto do conselheiro 122 

Igor Soares Campos, que após as considerações votou: “Por dar ao recurso efeito suspensivo; 123 

encaminhar o processo à CFG para que seja declarada nulidade da Deliberação n.º 12/2017, 124 

voltando à fase processual com a produção de uma nova Deliberação que contemple a devida 125 

motivação em relação ao 1º recurso apresentado pela interessada, e abertura de prazo para que a 126 

interessada possa apresentar recurso, conforme sugerido no item 14 do Parecer Jurídico; por não 127 

acolher o pedido da Requerente explicitado na letra “b” de seu recurso, em relação à decretação 128 

de nulidade da Notificação Administrativa n.º 0096, bem como dos débitos existentes, pois de 129 

acordo com o Parecer Jurídico da nossa Assessoria, ficou demonstrado nos itens 15, 16 e 17, que 130 

não há nulidade da Notificação, nem tampouco dos débitos; e por informar a Recorrente, que seu 131 

registro já se encontra interrompido, encaminhando- lhe cópia do Relatório e Voto”. O Plenário 132 

do CAU/DF deliberou no sentido de aprovar o relato e o voto do conselheiro relator: por dar ao 133 

recurso efeito suspensivo; encaminhar o processo à CFG para que seja declarada nulidade da 134 

Deliberação n.º 12/2017, voltando à fase processual com a produção de uma nova Deliberação 135 

que contemple a devida motivação em relação ao 1º recurso apresentado pela interessada, e 136 

abertura de prazo para que a interessada possa apresentar recurso, conforme sugerido no item 14 137 

do Parecer Jurídico; por não acolher o pedido da Requerente explicitado na letra “b” de seu 138 

recurso, em relação à decretação de nulidade da Notificação Administrativa n.º 0096, bem como 139 

dos débitos existentes, pois de acordo com o Parecer Jurídico da nossa Assessoria, ficou 140 

demonstrado nos itens 15, 16 e 17, que não há nulidade da Notificação, nem tampouco dos 141 

débitos; e por informar a Recorrente, que seu registro já se encontra interrompido, 142 

encaminhando- lhe cópia do Relatório e Voto. ITEM 12 – Distribuição de processos: Processo 143 

nº 449145/2016. Interessado: Artron Arquitetura Engenharia e Consultoria Ltda. O processo foi 144 

distribuído ao conselheiro Ricardo Reis Meira. ITEM 13 – Informes: O arquiteto Frederico 145 

Barboza informou que será realizado, nos dias 25 a 28 de outubro de 2017 em Brasília – DF, o 146 

congresso da Associação Brasileira de Ensino, que discutirá as práticas acadêmicas de 147 

assistência técnica. O conselheiro Ricardo Reis Meira informou que, nos dias 11 e 12 de maio 148 

de 2017, participou do VI Seminário de Integração do CAU representando a Comissão de Ensino 149 

e Formação - CEF do CAU/DF. Ressaltou que o Coordenador Nacional da CEF informou sobre 150 
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a situação das revalidações dos cursos de arquitetura e urbanismo perante os CAU/UFs. Relatou 151 

que atualmente há 573 (quinhentos e setenta e três) cursos de arquitetura no Brasil, e ressaltou 152 

que existem 6 (seis) cursos autorizados, que são ministrados 100% por meio do Ensino a 153 

Distância - EAD. Expôs que em 2017 se formarão cerca de 8.000 (oito mil) novos arquitetos. 154 

Relatou que as unidades da federação Distrito Federal – DF, Rio de Janeiro – RJ e Rio Grande 155 

do Sul – RS, que têm o maior número de arquitetos em relação à população, estão 156 

disponibilizando Matriz de Mobilidade para instituições de ensino. Relatou que o CAU 157 

preocupa-se com a oferta excessiva de vagas para o curso de arquitetura e urbanismo, e a carga 158 

horária dos cursos, que podem ser 20% na modalidade EAD e 30% opcionais. Expôs que alguns 159 

Conselhos têm o intuito de impedir a ministração de curso de arquitetura e urbanismo por meio 160 

do EAD. Ressaltou a importância da acreditação das instituições de ensino, que diferente do que 161 

é realizado pelo Ministério da Educação – MEC, não se baseia em parâmetros mínimos de 162 

qualidade, tampouco no reconhecimento de curso, mas sim em uma acreditação. Expôs as 163 

condições para acreditação do curso de arquitetura e urbanismo. Relatou que o CAU/MT criou 164 

aba no SICCAU para permitir o acesso de estudantes de arquitetura e urbanismo. Expôs que o 165 

CAU/SP realizou Seminário de integração dos cooperadores de cursos de arquitetura e 166 

urbanismo, a fim de promover interação entre os CAU/UFs e os cursos. A gerente geral Daniela 167 

Borges dos Santos informou que o CAU/BR aceitou as solicitações do CAU/DF, inclusive no 168 

que diz respeito à redução do relatório quadrimestral, o qual será entregue até o dia 18 de junho 169 

de 2017. Expôs que o CAU/SP, CAU/AL, CAU/MG, CAU/RS e CAU/DF analisarão, por meio 170 

de comissão, novo modelo de relatório quadrimestral. Enfatizou que as reuniões serão realizadas 171 

no DF, e ressaltou que o CAU/DF ofereceu sua sede para realização das reuniões, que contarão 172 

com o apoio do CAU/BR. Relatou que foram solicitadas pelo CAU/BR algumas inclusões nos 173 

relatórios de prestação de contas do CAU/DF, principalmente em relação ao CSC. ITEM 14 – 174 

Assuntos Gerais: O presidente Alberto Alves de Faria expôs que o CAU/BR aprovou as contas 175 

do CAU/DF, referente ao ano de 2016, como regulares. Relatou que a Comissão de Finanças, 176 

Atos Administrativos e Gestão – CFG foi comunicada da aprovação. Ressaltou a excelência do 177 

trabalho realizado pela CFG, e ratificou moção de elogio realizada, na reunião da CFG, ao 178 

gerente financeiro Rafael Levi Amaral Santos e a assessora contábil Talita Mendonça Medeiros 179 

pelo trabalho realizado na CFG. ENCERRAMENTO – O presidente Alberto Alves de Faria 180 
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agradeceu a presença de todos. Após considerações finais e nada havendo mais a tratar, às 181 

21h35min, declarou encerrada a Sessão Plenária, da qual se lavrou a presente Ata. 182 

  Brasília - DF, 18 de maio de 2017. 
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