14ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 09 DE AGOSTO DE 2012
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Início: 18h30 – 09/08/2012
Término: 20:40h
1) PRESENÇAS:
1.1) CONSELHEIROS: Alberto Alves de Faria, Tony Marcos Malheiros, Marcio Henriques
de Souza, Francisco Ricardo Costa Pinto, Durval Moniz Barreto de Aragão Júnior,
Marcelo Baiocchi Villa Verde, Ana Maria Cristina Barbosa Labarrere, Antonio Carlos
Simas Alvetti, Antonio Menezes Junior, Igor Soares Campos e Aleixo Anderson Furtado.
Justificativas: Samuel Leandro Santana, Daniel Gonçalves Mendes ,Carlos Madson Reis,
Neuza Cavalcante, Osvaldo Remigio Pontalti Filho, Sérgio Roberto Parada e Sérgio
Brandão.1.2) PESSOAL DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos, Marcia Gonçalves Marini
Wanick e Andréa Lopes. 2) ABERTURA DOS TRABALHOS: Após verificar o quórum o
Presidente Alberto de Faria deu início aos trabalhos, informando sobre a Assessoria
Parlamentar do CAU/BR; do estudo que vem sendo feito do Fundo de Assistência aos
CAU’s menores e da simulação da participação do CAU/DF em torno de 7%. Será feito
um estudo por um grupo de presidentes de CAU para apresentação em até 2 meses o
assunto ser reapresentado ao plenário do CAU/BR. O presidente Alberto Alves de Faria,
parabenizou a toda equipe pela organização do I Encontro dos Arquitetos do CAU/DF.
Comentou que foi um evento de qualidade política. Agradeceu o empenho do
conselheiro Ricardo Costa e de toda a equipe técnica do CAU/DF, pois conseguiram
passar uma imagem muito bonita, de capacidade de realização. O conselheiro Tony
Malheiros, de posse da palavra disse fazer suas as palavras do presidente. Informou que
participou semana passada de um evento na CBIC em São Paulo, com participação de
muitos profissionais de Brasília bem como de várias entidades. Na oportunidade se
apresentou no evento como membro do CAU/DF. O Conselheiro Federal, Antonio
Menezes Júnior informou que haverá uma plenária extraordinária do CAU/BR para
tratar do Regimento Interno, convidando todos a participarem. Informou ainda que
houve um período de contribuição por parte dos CAU’s/UF para manifestação referente
ao regimento interno. Nesta reunião, serão tratados alguns assuntos como por
exemplo: deliberação plenária; proposta de estrutura administrativa; Importância do
tema do regimento interno. O presidente Alberto de Faria informou que o presidente do
CAU/BR explicou a urgência dos documentos; a importância da participação do suplente
de conselheiro federal que é eleito presidente nas reuniões plenárias do CAU/BR, com
os custos arcados pelo CAU/BR e com direito a voz. O conselheiro Antonio Menezes
Júnior, tem comparecido as reuniões como convidado. O presidente Alberto de Faria,
colocou o assunto em votação, sendo aprovada a Decisão Plenária de recomendar ao
plenário do CAU/BR a regularização da participação de suplente de conselheiro federal
que for eleito presidente do CAU/BR. O conselheiro Antonio Menezes Junior de posse
da palavra, parabenizou pela festa, onde foi demonstrado a clarividência, maturidade.
Nos eventos do IAB e SA havia certa dificuldade de reunir os profissionais. O conselheiro
Antonio Alvetti, disse que sentiu falta da casa cor. A diretora geral Daniela Borges
informou que ligou e esteve lá, convidando para o evento. A arquiteta Daniela Borges
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aproveitou para agradecer o apoio do conselheiro Ricardo Costa que foi essencial para a
realização do evento. Agradeceu também a assessora de comunicação Andréa Lopes
que contribui trabalhando inclusive aos fins de semana, para a realização do evento. O
Conselheiro Ricardo Costa, deu conhecimento aos demais conselheiros da proposta de
publicação de um anuário profissional do Distrito Federal, apresentado por empresa
que já realiza esse tipo de serviço em Creas e que agora oferece os serviços ao CAU;
seria uma versão online – propõe a atualizar o cadastro que hoje é desatualizado. A
empresa se propôs a elaborar esse projeto/convênio e nós disponibilizaríamos
informações de pessoas físicas e jurídicas. O presidente Alberto de Faria informou que é
uma experiência de sucesso nos estados da região sul - que aqui no Crea foi feito –
valoriza o profissional – e apresenta um site com todas empresas. Eles irão formalizar
uma proposta, será aberto um processo e distribuído para relato. O Conselheiro Ricardo
Costa agradeceu a confiança que tiveram nele bem como a equipe do CAU. Ressaltou a
qualidade e a sintonia dele com a equipe. Criou-se expectativa boa – surtiu efeito muito
bom. A diretora geral Daniela Borges informou que o CAU/DF já está trabalhando com
as denúncias feitas no SICCAU. Informou também que o CAU/BR teve uma reunião na
Casa Civil e na Infraero, onde foi solicitado que fosse feito uma fiscalização integrada
voltada para a acessibilidade no aeroporto. O presidente Alberto de Faria, lembrou que
a lei estabelece que o autor do projeto seja consultado se forem necessárias alterações
no projeto de arquitetura. O conselheiro Ricardo Costa informou que recebeu cobrança
de anuidade de pessoa jurídica pelo Crea-DF. A diretora geral Daniela Borges informou
que oficializaram o Crea para suspender a cobrança. O presidente Alberto de Faria
solicitou que fosse reiterado ao Crea a necessidade de suspender as cobranças de
anuidades a empresas de arquitetura. O presidente Alberto de Faria informou que o
assunto de acervo técnico, poderá ser agendado uma reunião para tratar deste assunto
– em outros Crea’s houve muita resistência dos Creas em repassar os documentos dos
profissionais e de empresas. O conselheiro Tony Malheiros informou que encaminhou o
Decreto onde fez um pequeno relato sobre os pontos de discordância. O presidente
Alberto de Faria solicitou que seria melhor o assunto ser relatado para que tenhamos
assim um posicionamento. O assunto em tela foi muito discutido na plenária pelos
conselheiros. Foi decidido que será agendada primeiramente uma reunião com o
governador e com o secretário da casa civil e que posteriormente estarão elaborando
um documento. 3) ENCERRAMENTO: O presidente Alberto de Faria agradeceu mais uma
vez a presença de todos. Após considerações finais e nada havendo mais nada a tratar,
às 20h40 declarou encerrada a Sessão Plenária da qual se lavrou a presente ata.
Brasília (DF), 09 de agosto de 2012.
Arq. Alberto Alves de Faria
Presidente
Arq. Francisco Ricardo Costa Pinto
Conselheiro Titular

Arq. Ana Maria Labarrere
Conselheira Suplente
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Arq. Aleixo Anderson Furtado
Conselheiro Titular

Arq. Ricardo Reis Meira
Conselheiro Suplente

Arq. Marcelo Baiocchi Villa Verde Carvalho
Conselheiro Suplente

Arq. Tony Marcos Malheiros
Conselheiro Titular

Arq. Igor Soares Campos
Conselheiro Titular

Arq. Durval Moniz Barreto de Aragão Júnior
Conselheiro Suplente

Arq. Antonio Menezes Júnior
Conselheiro Federal Suplente
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