34ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 15 DE MAIO DE 2014
ATA

1

Início: 18h30 –15/01/2014. Término: 22h. PRESENÇAS: 1.1) CONSELHEIROS: Daniel Gonçalves Mendes,

2

Alberto Alves de Faria, Osvaldo Remigio Pontalti, Tony Marcos Malheiros, Gunter Kohlsdorf, Samuel

3

Leandro Santana, Carlos Madson Reis, Marcelo Baiocchi Vila Verde, Márcio Henriques de Souza, Antônio

4

Menezes Junior, Aleixo Anderson Furtado. Justificativas: Ricardo Reis Meira, Sergio Parada, Francisco

5

Ricardo Costa, Durval Moniz B. de Aragão Junior, Orlando Cariello, Ana Maria Labarrere, Neuza

6

Cavalcante, e Sérgio Brandão, Igor Soares Campos, Convidados: Elza Kunze Bastos, representante

7

SINARQ-DF, Amilcar Coelho Chaves, representante do IAB. 1.2) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Daniela

8

Borges dos Santos, Alessandro Viana, Leandro Coelho Conceição, Marcos Aurélio, Anderson Viana,

9

Cristiano Ramalho, Luciana Vieira. O Presidente Alberto de Faria, saúda a todos os presentes e registra a

10

presença da diretora do SINARQ Arq. Elza Kunze, e a presença do representante do IAB Almilcar Coelho,

11

verificou o Quórum e passou para o primeiro item de pauta. ITEM 1- Hino Nacional – O Presidente Alberto

12

de Farias após a execução do Hino Nacional informou sobre aprovação dos itens da pauta que foi

13

encaminhada aos conselheiros para contribuições de itens e aprovação. A pauta foi aprovada por

14

unanimidade. ITEM 2 – Leitura e Aprovação das Atas – Consultou os conselheiros, sobre alguma

15

consideração sobre a Ata da 31° Sessão Plenária, questionou se todos fizeram a leitura e se havia alguma

16

contribuição a fazer. O Presidente Alberto de Faria solicitou algumas modificações, em votação a

17

aprovação da Ata da 31°Sessão Plenária sendo aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou

18

manifestação em relação a Ata da 32° Sessão Plenária que após algumas correções ortográficas foi

19

aprovada por unanimidade. O Presidente Alberto de Farias passou para o próximo item da pauta. – ITEM

20

3-Informes – O Presidente Alberto de Faria, questionou aos conselheiros se alguém gostaria de dar algum

21

informe. O Conselheiro Tony Malheiros informou que na Conferência Nacional DE arquitetura e

22

Urbanismo que esteve presente, aconteceram algumas reuniões da Comissão de ética e foi decidido por

23

um concurso para definição da imagem da ética, uma espécie de logomarca para o Código de Ética.

24

Ressaltou que os conselheiros não podem participar, mas pode divulgar a outros interessados. O

25

Conselheiro Daniel Mendes, solicitou que fosse encaminhado a todas as Administrações um informe sobre

26

o cumprimento do salário mínimo profissional. O Presidente Alberto de Faria, informou que é uma das

27

ações da fiscalização, embora essa ação sobre o salário mínimo é uma atribuição do Sindicato. O

28

conselheiro Carlos Madson informou sobre sua nomeação como Superintendente do IPHAN em Brasília,

29

ressaltou que é um cargo de imensa responsabilidade, mas que evidentemente o honra muito. Relatou

30

que toda sua carreira foi em relação a preservação urbana e centros históricos. Relatou que sua saída da
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31

saúde indígena foi pesarosa mas que o convite que recebeu para assumir o IPHAN foi inegável. Relatou

32

que assumiu a superintendência do IPHAN em Brasília com dois compromissos, o presidente me propôs.

33

O primeiro é reestruturar toda a instituição, a superintendência, núcleo e a outra é de trabalhar na

34

perspectiva de instituir uma política efetiva de preservação em Brasília, preservação urbana. Por esses

35

dois desafios resolveu aceitar. Relatou o pouco tempo que assumiu e que nessa restruturação levou a

36

colega Sandra Bernardes para assumir a coordenação técnica da superintendência de Brasília. Informou

37

que nesse momento vai precisar de trabalhar junto com outras entidades e que conta com o CAU para

38

isso. Irá promover encontros para discutir a cidade. Ressaltou que o IPHAN está aberto para todos se

39

sentirem em casa. Relatou que tem uma responsabilidade de comandar a equipe mas espera a

40

colaboração de todos os colegas. Presidente Alberto de Faria agradeceu ao conselheiro Carlos Madson e

41

passou a palavra ao Conselheiro Antônio Menezes que parabenizou o Conselheiro Carlos Madson e fez

42

um relato sobre a Plenária do CAU/BR que esteve presente. O Presidente Alberto iniciou seus informes

43

apresentando o arquiteto contratado pelo concurso e solicitou sua apresentação aos presentes. O

44

Analista Arquiteto Anderson Shyneider fez uma breve apresentação e falou sobre suas expectativas do

45

Conselho. O presidente Alberto de Faria informou sobre o falecimento do Conselheiro Federal Miguel

46

Pereira, relatou que ele foi professor da Faculdade de arquitetura e professor do conselheiro Aleixo

47

Furtado e ajudou a reconstruir o curso. Relatou ainda que teve participação em Brasília em entidades

48

profissionais e foi diretor do curso de arquitetura e que estava em São Paulo contribuindo com o CAU/BR

49

como conselheiro federal e já foi presidente do IAB Nacional e foi representante do Brasil na União

50

Internacional dos Arquitetos. O Presidente solicitou um minuto de silêncio após relatar a respeito do

51

falecimento do conselheiro Miguel Pereira, explanando sobre sua trajetória de vida. O Conselheiro Aleixo

52

Furtado , relatou sobre a linguagem de Miguel Pereira, sobre o ICAFAU( Instituto Central de Artes da

53

Faculdade de Urbanismo), que foi remontado e revitalizado em função de greve. Relatou ainda sua

54

participação na comissão paritária sobre a reformulação da escola. Compareceram ainda vários outros

55

profissionais que aceitaram a participação como igual. Houve dificuldade na aceitação da questão. Esta

56

era a menção que gostaria de fazer, que talvez não passe, não participe, não seja parte, etc, ajudando-o

57

a formar cabeças. Mencionou o Conselheiro Amilcar Coelho, participante da reunião, como testemunha

58

do período, tendo ajudado a formar profissionais éticos. Citou ainda que foi um período de renascimento

59

de cada um. O Presidente passou a palavra ao Conselheiro Amilcar Coelho. Este relatou algumas

60

passagens que teve com Miguel Pereira, e ressaltou a sua importância no envolvimento e continuidade

61

da formação de diversos momentos do Instituto de Arquitetura na retomada de trabalhos e condições de
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62

serviço. Presidente agradece participação de Amilca Coelho. Informou o seminário que o SINDUSCON em

63

parceria com o CAU/DF irá realizar no dia 03 de junho das 13:00 às 18:00, no auditório do SINDISCON ,

64

sobre os impactos da norma de reforma que é a NBR 16.280/2014.

65

secretário da comissão de estudos da norma da ABNT, o engenheiro Jerônimo Cabral, o Consultor Técnico

66

do SINDUSCON de Minas Gerais, engenheiro Roberto Matozinho e por ultimo um palestrante do um

67

Sindicato das empresas e imobiliárias de São Paulo, Ronaldo Sá . Após concluir seus informes passou a

68

palavra para a Gerente Geral Daniela Borges que iniciou informando a respeito da reunião sobre o

69

planejamento estratégico, relatou sobre os trabalhos que já foram concluídos e sobre os prazos para

70

entrega dos demais trabalhos, informou as datas das novas reuniões e ressaltou a importância da

71

presença de todos os conselheiros. Relatou sobre as reuniões com a Comissão para tratar do 3° Encontro

72

do CAU/DF e uma reunião com o CAU/BR para tratar de uma possível parceria no evento. Outras reuniões

73

foram realizadas com a Comissão de Finanças, será relatada pelo conselheiro Osvaldo Pontalti. Foi

74

realizada reunião com a Comissão do Fórum de Presidentes e o CAU/BR para tratar da fiscalização. Ainda

75

participou de outra reunião com o Sindicondomínios e CREA/DF, a respeito de uma palestra em conjunto

76

sobre a norma de reformas, marcada para o dia 25 de junho. A gerente Geral passou a palavra para a

77

Analista Arquiteta Luciana Vieira, para relatar as atividades da área técnica e atendimento. Relatou os

78

pontos mais importantes sendo eles: 83 consultas técnicas respondidas, 48 registros de profissionais e

79

empresas efetivadas com 17 alterações cadastrais de pessoa física, 325 baixas de RRTs, 548 atendimentos,

80

3500 pastas de arquitetos organizadas e arquivadas. Informou ainda que os processos de RRts

81

extemporâneas passarão a serem encaminhadas a Comissão de Exercício, conforme dispõe a resolução

82

diminuindo assim o número de Processos encaminhados a Plenária. O presidente Alberto de Faria

83

agradeceu e passou a palavra ao assessor da fiscalização Cristiano Ramalho que relatou as ações da

84

fiscalização, destacando fiscalização em conjunto com o CAU/GO no entorno de Brasília, dentre essas

85

reunião com o Procurador do Ministério Público de Formosa, reunião com secretário de obras e

86

vereadores de Formosa e também com o prefeito de Luziânia. Ressaltou que em todas as reuniões foi

87

observado a falta de conhecimento em relação a contratação e registro de arquitetos em obras,

88

principalmente sobre as atribuições. O Presidente Alberto de Faria fez uma intervenção informando que

89

tem senadores que não tem conhecimento. O Assessor Cristiano Ramalho informou que com a chegada

90

do arquiteto concursado a fiscalização intensificará as ações de fiscalização, estão sendo revisadas as

91

resoluções para encaminhamento de sugestões de melhorias ao CAU/BR, ressaltou a demanda crescente

92

das consultas de síndicos de condomínios, foram encaminhados 38 ofícios as secretarias do GDF,

Está confirmado a presença do
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93

esclarecendo sobre o registro e RRTs de cargo e função,

94

Serão agendadas visitas com estes secretários para passar informações sobre o papel do conselho,

95

recuperação de acervo aos arquitetos dos órgãos, pagamento de salários mínimos profissionais e demais

96

dúvidas. Também serão agendadas reuniões com os Administradores Regionais para tratar destes

97

assuntos. Foram encaminhados 90 ofícios as escolas particulares em Brasília, informando sobre a

98

necessidade da contratação de arquiteto para realização de reforma. O presidente Alberto de Faria,

99

passou a palavra ao Coordenador da Comissão de Exercício Profissional, conselheiro Tony Malheiros, que

100

alertou sobre o grande número de RRts elaboradas sem o devido pagamento que foi levado ao

101

conhecimento da comissão e sugeriu que no site fosse criado um alerta informando que a RRT sé poderá

102

ser repassada após o pagamento da taxa e também informar que a responsabilidade pelo pagamento é

103

do arquiteto e não do proprietário. O Conselheiro Antônio Menezes parabenizou as ações e sugeriu para

104

incrementar com a participação do Sindicato dos Arquitetos, que poderão estar ajudando com a

105

divulgação da valorização profissional. Talvez também conversar com o IAB para verificar seu interesse na

106

participação destas ações. O Conselheiro Aleixo Furtado concordou com a sugestão do conselheiro

107

Antônio Menezes e ressaltou que geralmente estes secretários e Administradores não devem conhecer o

108

papel de cada órgão e entidade. O Presidente agradeceu as contribuições dos conselheiros e solicitou

109

para o assessor Cristiano incluir as sugestões ao Plano de Fiscalização aprovado o ano passado e levar a

110

comissão para avaliação e futuro contato com os diretores do sindicato e IAB. ITEM 4–Relato da

111

Conferência e do Congresso Brasileiro de Arquitetos-. O Presidente Alberto de Faria iniciou comentando

112

sobre a participação de alguns conselheiros na Conferência em Fortaleza conforme deliberado em sessão

113

Plenária, passou a palavra para o conselheiro Gunter Kohlsdorf que informou que no relatório

114

encaminhado fez um resumo dos acontecimentos e da dinâmica da Conferência. Fez um breve relato de

115

mais alguns pontos que estão em seu relatório, ressaltou uma serie de considerações bastante crítica em

116

relação a dinâmica e também de alguns critérios adotados bastante discutíveis. O tempo para

117

manifestações e sugestões, considerando a indisciplina dos coordenadores da mesa não funcionou. O

118

seu balanço em ralação aos palestrantes e a forma de realização não foi satisfatória. Informou que

119

encaminhará posteriormente aos conselheiros uma proposta de dinâmica para realização d eventos deste

120

tipo. O Presidente Alberto de Faria passou a palavra ao representante do IAB, Amílcar Coelho, que fez um

121

relato sobre o Congresso Brasileiro de Arquitetos, Conferência e COSU. Informou que a próxima reunião

122

do COSU acontecerá em Brasília. Ressaltou alguns problemas que ocorreram durante o evento e que estão

123

sendo avaliados para melhoria nos próximos que estão programados. Notou uma presença maciça de
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124

estudantes e pouca participação ativa de arquitetos. Relatou que concorda com as reclamações

125

apresentadas no relatório do conselheiro Gunter Kohlsdorf. Relatou a possibilidade de o próximo

126

Congresso Nacional de Arquitetura seja realizado em Brasília. O Conselheiro Antônio Menezes Junior

127

relatou suas impressões em relação aos eventos ocorridos em Fortaleza e ressaltou que o que deve ser

128

avaliado não é a Conferência ser junto com o Congresso, mas o modelo proposto da Conferência. Acha

129

que era muitos assuntos para pouco tempo de discussão, que concorda com o conselheiro Gunter

130

Kohlsdorf a falta de organização por parte dos coordenadores. Também ressaltou que na Plenária do

131

CAU/BR não houve uma avaliação em relação a Conferência. O Presidente Alberto de Faria agradeceu as

132

contribuições dos Conselheiros e sugeriu como proposta para o Plenário, acolher o relatório do

133

Conselheiro Gunter Kohlsdorf. Os conselheiros se manifestaram que considerando que não fizeram a

134

leitura detalhada do relatório, que não fosse encaminhado ainda, mas discutido novamente em uma

135

próxima Plenária e posteriormente encaminhado ao CAU/BR. O Conselheiro Gunter Kohlsdorf, se

136

comprometeu em concluir o anexo 2 (dois) e encaminharia aos conselheiros. . ITEM 5–Ofício Ministério

137

Público- O Presidente Alberto de Faria, relatou sobre o ofício encaminhado pelo Ministério Público, já

138

apresentado na Plenária do mês passado, que chama a atenção do CAU/DF com relação à prática de

139

atividades profissionais em áreas ditas e consideradas como ilegais. Esse ofício foi encaminhado a

140

Comissão de Exercício Profissional, para discussão e relato. O Conselheiro Tony Malheiros relatou o

141

entendimento da Comissão que decidiu primeiro: pela abertura de processo especifico a ser distribuído e

142

pautado para a comissão do exercício profissional onde se discutirá os desdobramentos das questões

143

éticas em relação ao exercício profissional em áreas não regularizadas no Distrito Federal, entre outros

144

assuntos, conforme os pontos 1 e 2 das recomendações da PROURB numero 04 de 2014. Segundo:

145

encaminhar expediente a todos os profissionais e pessoas jurídicas via sistema de informação e

146

comunicação do CAU, conforme minuta afim de que seja transmitida a referida recomendação exarada

147

pelo Ministério Público do DF e territórios. Terceiro: encaminhar oficio ao Ministério Público informando

148

das medidas adotadas por este Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal. Após discussão

149

e questionamentos devidamente respondidos. Após leitura da minuta de ofício que será encaminhado e

150

algumas correções sugeridas, o presidente Alberto de Faria colocou em votação a decisão da Comissão

151

de Exercício Profissional. Sendo aprovado por unanimidade. ITEM 6 –Relato de Processos -O Presidente

152

passou a palavra ao Conselheiro Osvaldo Pontalti para o relato de processo. Conselheiro Relator: Osvaldo

153

Pontalti: a) Processo nº 09/2014. Interessado :Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal.

154

Assunto: Definição e remuneração dos cargos de livre provimento.

O Conselheiro apresentou o
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155

organograma já aprovado pela plenária e explanou sobre a definição dos cargos de livre provimento e as

156

discussões que foram feitas em duas reuniões sobre os índices que seriam utilizados para as

157

remunerações. Apresentou as planilhas analisadas e as limitações orçamentárias do CAU/DF. Voto e

158

Deliberação: Pela aprovação do reajuste de 8% (oito por cento) na tabela de salários do CAU/DF, não

159

aplicáveis aos cargos objeto de concurso público, e a remuneração aos Gerentes Geral no valor de R$

160

1,700,00 e de Departamento no valor de R$ 850,00. Decisão Plenária: Aprovado por unanimidade a

161

deliberação da Comissão de Finanças. Conselheiro Relator: Gunter Kohlsdorf:

162

43655/2013. Interessado: Zudir Mamude Mesfile. Assunto: Denúncia contra o arquiteto Jeová Nunes de

163

Oliveira. O Conselheiro fez uma explanação sobre o processo e esclareceu alguns questionamentos dos

164

conselheiros. Voto e Decisão da Comissão de Ética: Pela advertência reservada ao arquiteto Jeová Nunes

165

de Oliveira. Decisão Plenária: Aprovado por unanimidade o voto da Comissão de Ética. c) Processo nº

166

76501/2013. Interessado: Comissão de Ensino e Formação. Assunto: Registro das Instituições de Ensino.

167

Voto: Reinterar as empresas, as universidades e as escolas e os cursos a necessidade do registro. Decisão:

168

Aprovado o voto do Conselheiro relator CAU/DF. ITEM 7- ENCERRAMENTO - O Presidente Alberto de

169

Faria agradeceu a presença de todos. Após considerações finais e nada havendo mais a tratar, às 22:10h,

170

declarou encerrada a sessão plenária, da qual se lavrou a presente Ata.

b) Processo nº

Brasília (DF), 15 de maio 2014.

Arq. Sergio Parada
Conselheiro Titular

Arq. Alberto Alves de Faria
Presidente

Arq. Samuel Leandro Santana
Conselheiro Suplente

Arq. Tony Malheiros
Conselheiro Titular

Arq. Igor Soares Campos
Conselheiro Titular

Arq. Gunter Kohlsdorf
Conselheiro Titular

Arq. Francisco Ricardo Costa Pinto
Conselheiro Suplente

Arq. Daniel Gonçalves Mendes
Conselheiro Suplente
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Arq. Osvaldo Remígio Pontalti

Arq. Carlos Madson
Conselheiro Titular

Conselheiro Títular
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