49ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 08 DE OUTUBRO DE 2015

ATA
1

Início: 18h30min – 08/10/2015. Término: 22h 1) PRESENÇAS: 1.1) CONSELHEIROS: Tony

2

Marcos Malheiros, Marcelo Baiocchi Villa-Verde Carvalho, Durval Moniz Barreto de Araújo

3

Júnior, Aleixo Anderson de Souza Furtado, Gunter Roland Kohlsdorf Spiller, Osvaldo Remígio

4

Pontalti Filho, Igor Soares Campos, Lutero Leme, Carlos Madson Reis, Rogério Markiewicz.

5

1.2) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos, Alessandro da Silva Viana,

6

Rafael Levi dos Santos, Marcos Aurélio Silva. 1.3) CONVIDADOS : Matheus Seco, Presidente

7

do IAB-DF. ITEM 1- Verificação do quórum – Após a verificação do quórum mínimo,

8

prosseguiu-se com a execução do Hino Nacional. ITEM 2 - Execução do Hino Nacional.

9

ITEM 3 – Leitura e Aprovação da Ata da 48ª Sessão Plenária – Após algumas correções

10

ortográficas, a Ata da 48ª Sessão Plenária foi aprovada por unanimidade. ITEM 4 – Avaliação

11

do Plano de Ação 2016 – O conselheiro Osvaldo Remígio Pontalti Filho exibiu os gastos

12

estipulados para cada departamento do CAU/DF, juntamente com as suas respectivas destinações

13

e expectativa de arrecadação. Relato da Comissão de Finanças, Atos Administrativos e

14

Gestão – Considerando o disposto na Resolução nº 101/2015 do CAU/BR, que dispõe sobre

15

procedimentos orçamentários, contábeis e prestação de contas a serem adotadas pelo Conselho

16

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR – e pelos Conselhos de Arquitetura e

17

Urbanismo dos Estados e Distrito Federal – CAU/UF – e dá outras providências; considerando o

18

disposto no artigo 1º, segundo o qual: “O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e os

19

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal elaborarão seus planos

20

de ação e orçamentos anuais por projeto de atividades, observando a missão, políticas, objetivos

21

e estratégias de atuação na forma aprovada pelo CAU/BR”; considerando os parágrafos do

22

mesmo artigo, compete ao CAU/BR definir, com participação dos CAU/UF, a política

23

estratégica de atuação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo em âmbito nacional, retratada

24

no planejamento estratégico das diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento;

25

considerando que, após análise feita pela Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Gestão

26

do CAU/DF, com base nas diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento de 2016

27

encaminhado pelo CAU/BR, e planos de ações sugeridos pelos setores responsáveis do

28

CAU/DF; considerando que todos os planos foram analisados e adequados ao orçamento

29

previsto, encaminhado pelo CAU/BR, e foram priorizadas as ações necessárias para a
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30

continuidade dos trabalhos de forma a atender as demandas do CAU/DF; VOTO: Pela

31

aprovação do Plano de Ação e Orçamento 2016, com encaminhamento ao Plenário do CAU/DF

32

para aprovação e posterior envio ao CAU/BR para homologação. Deliberação nº 11/2015 da

33

Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Gestão: A Comissão de Finanças, Atos

34

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

35

CAU/DF – reunida ordinariamente na sede do CAU/DF no dia 1º de outubro de 2015, analisando

36

o processo em epígrafe, de interesse do CAU/DF, considerando o disposto na Resolução

37

101/2015, que dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a

38

serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR – e pelos

39

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal – CAU/UF: considerando

40

o disposto no artigo 1º da Resolução 101/2015, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

41

– CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal –

42

CAU/UF – elaborarão seus planos de ação e orçamentos anuais por projetos de atividades,

43

observando a missão, políticas, objetivos e estratégias de atuação na forma aprovada pelo

44

CAU/BR; considerando a análise da Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Gestão do

45

CAU/DF, com base nas diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento de 2016

46

encaminhado pelo CAU/BR e os planos de ações sugeridos pelos setores responsáveis do

47

CAU/DF, DELIBEROU: Pela aprovação do Plano de Ação e Orçamento 2016 do CAU/DF,

48

com envio ao Plenário do CAU/DF para aprovação e posterior encaminhamento ao Plenário do

49

CAU/BR para homologação. Com três votos favoráveis. Deliberação do Plenário do CAU/DF:

50

Aprovada por unanimidade a deliberação da Comissão de Finanças, Atos Administrativos e

51

Gestão. O presidente Tony Marcos Malheiros informou que o Plano de Ação será encaminhado

52

para o Portal da Transparência do CAU/DF. ITEM 5 – Aprovação dos homenageados do 4º

53

Encontro do CAU/DF – O presidente Tony Marcos Malheiros informou que todos os

54

conselheiros foram convidados a indicarem arquitetos para serem homenageados no 4º Encontro

55

do CAU/DF, e as sugestões foram: Elvin Mackay Dubugras (in memorian), Antônio Danilo

56

Morais Barbosa, José Galbinski, Érico Paulo Siegmar Weidle, Cristina Jucá, Maria Elaine

57

Kohlsdorf e Vera Rosa. O conselheiro Aleixo Anderson de Souza Furtado sugeriu que seja

58

homenageada uma terceira pessoa que não seja arquiteto, como engenheiros ou profissionais de

59

áreas afins que tenham exercido algum benefício técnico sobre a sociedade ou sobre os cidadãos
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60

de Brasília. O conselheiro votou no arquiteto Elvin Dubugras e no geógrafo Aldo Paviani para

61

receberem a homenagem. O presidente Tony Marcos Malheiros comunicou a posição do

62

conselheiro Carlos Madson Reis, que acha importante homenagear uma profissional do sexo

63

feminino. O conselheiro Gunter Roland Kohlsdorf Spiller votou nos arquitetos Elvin Dubugras e

64

Érico Weidle para receberem as homenagens. O presidente Tony Marcos Malheiros registrou a

65

presença do presidente do IAB, Matheus Seco. O conselheiro Lutero Leme sugeriu que seja

66

aberta uma nova votação para que os conselheiros possam enviar sugestões de nomes para o

67

homenageado fora da categoria dos profissionais de arquitetura. Os conselheiros decidiram,

68

através de votação aberta e por unanimidade, que os seguintes profissionais serão homenageados

69

no 4º Encontro do CAU/DF: Elvin Dubugras, Aldo Paviani e Érico Weidle. O conselheiro

70

Aleixo Anderson de Souza Furtado sugeriu que seja criada uma comissão em março de 2016 a

71

fim de escolher os homenageados para o encontro do próximo ano antecipadamente. O

72

presidente Tony Marcos Malheiros ressaltou que há quatro reuniões plenárias os conselheiros já

73

foram informados de que deveriam sugerir os nomes dos homenageados. A diretora Daniela

74

Borges dos Santos informou que o 4º Encontro do CAU/DF foi planejado com menor

75

antecedência tendo em vista que o orçamento somente foi aprovado em setembro; e que, no

76

próximo ano, a intenção é começar a organização do evento em janeiro, já que o orçamento do

77

encontro já estará incluso no próximo plano de ação. ITEM 6 – Informes – Do presidente – O

78

presidente Tony Marcos Malheiros informou que está representando o CAU/DF em diversas

79

reuniões, com a intenção de que a entidade fique mais conhecida, representada, aceita e

80

valorizada perante à sociedade. - Dos conselheiros – O conselheiro Igor Soares Campos

81

informou que a representante do CAU/BR, Daniela Demartini, divulgou a realização de um

82

seminário em São Paulo, no dia 16 e outubro, que tratará de concursos públicos sobre projeto de

83

arquitetura e urbanismo. O conselheiro ressaltou que é um assunto importante do exercício

84

profissional, e que o CAU/DF deveria estar presente. O presidente Tony Marcos Malheiros

85

sugeriu que o conselheiro Igor Soares Campos participe do seminário representando o CAU/DF

86

e o IAB-DF. Os conselheiros aprovaram a presença do conselheiro Igor Soares Campos no

87

seminário por unanimidade. O conselheiro Aleixo Anderson de Souza Furtado sugeriu que os

88

IABs dos estados sejam ouvidos no que tange à questão dos concursos públicos de projeto de

89

arquitetura e urbanismo. O conselheiro Marcelo Baiocchi Villa-Verde Carvalho observou que
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90

não existe um orçamento nos órgãos públicos para destinar recursos para projetos de arquitetura

91

e urbanismo. O conselheiro Gunter Roland Kohlsdorf Spiller alertou os conselheiros para o fato

92

de que a sessão de informes é apenas para comunicar notícias relevantes, e não para discuti-las.

93

O conselheiro Gunter Roland Kohlsdorf Spiller também informou sua participação, nos dias 27 e

94

28/09/2015, no XXXIV Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura (Ensea). Com três eixos

95

temáticos: inovações pedagógicas, competências profissionais e o papel do professor, o Ensea

96

propôs discutir o ensino e a formação profissional, com foco na qualidade do ensino de

97

arquitetura e urbanismo. O conselheiro preparou um relatório sobre o encontro; e relatou a sua

98

desorganização, devido à ausência de alguns palestrantes que estavam previstos para o evento. -

99

Das comissões - O conselheiro Lutero Leme fez a apresentação do 4º Encontro do CAU/DF, que

100

ocorrerá em novembro. A Comissão de Eventos do CAU/DF buscou várias formas de trabalho

101

interessantes e desenvolvidas em relação ao último encontro. Nos anos anteriores, o evento

102

aconteceu apenas em um dia. Desta vez, acontecerá em dois dias divididos da seguinte maneira:

103

um dia de confraternização e outro dia com palestras e informações técnicas. Dentro dessa

104

proposta, a comissão buscou vários espaços para abrigar o evento de forma satisfatória, e os

105

escolhidos foram o auditório da POUPEX e a Casa dos Arcos. A parte social será desenvolvida

106

no primeiro dia na Casa dos Arcos, e, no segundo dia, as conferências e palestras ocorrerão no

107

Auditório da POUPEX. A Comissão de Eventos solicitou aos conselheiros que enviassem

108

sugestões de palestrantes que poderiam ser convidados. A comissão entrou em contato com os

109

profissionais sugeridos, mas os grandes expoentes já não possuíam espaço na agenda para a data

110

específica do encontro. Seria necessário avisá-los com um ou dois anos de antecedência, razão

111

pela qual o próximo encontro será planejado com maior espaço de tempo, possibilitando a

112

extensão do convite para nomes de grande projeção. A fim de dar amplitude e divulgação para

113

todos os segmentos de mercado, foram desenvolvidas algumas peças publicitárias. A comissão

114

acredita que a divulgação do evento pode ser massiva e eficiente, resultando em maior

115

participação de convidados. O CAU/DF destinará uma parte da verba para a realização do

116

encontro, e o restante será buscado junto a parceiros. Uma das pessoas votadas para participar do

117

evento foi a arquiteta e fotógrafa Joana França, que disponibilizou gratuitamente imagens para

118

projeção durante o evento e para as peças publicitárias. O conselheiro Lutero Leme expôs as

119

imagens das peças publicitárias para votação. Após análise e discussões, os conselheiros
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120

aprovaram as imagens das peças. O conselheiro Lutero Leme informou que a taxa de inscrição

121

para o evento será de R$ 100,00. Arquitetos registrados no CAU/DF e com suas obrigações em

122

dia e alunos de arquitetura pagam R$ 50,00. Os conselheiros e a os alunos, professores e

123

profissionais ativos e aposentados foram convidados a responderem à seguinte pergunta: “O que

124

é fonte de inspiração em Brasília para você?” em formato de vídeos de curta duração. As

125

respostas serão disponibilizadas no site do 4º Encontro. Os palestrantes do evento serão os

126

arquitetos Mathias Klotz e Elizabete França; e o conselheiro Sérgio Parada será o mediador da

127

palestra. O conselheiro Lutero Leme informou também que o CAU/DF fez uma parceria sem

128

ônus com o Park Shopping para divulgar a instituição e a profissão de arquitetura. - Da

129

Diretoria-Geral - A diretora Daniela Borges dos Santos relatou que a Assessoria de

130

Comunicação criou uma revista que demonstra a importância da arquitetura para a sociedade, e

131

que será distribuída no stand no Park Shopping. ITEM 7 – Código de Edificações do Distrito

132

Federal – O conselheiro Durval Moniz Barreto de Araújo Júnior noticiou que ocorreu a

133

audiência pública sobre o Código de Obras com o CREA, e que no dia 07/10 foi realizada a

134

última reunião para apresentar as propostas sugeridas pelos arquitetos e cidadãos; o

135

SINDUSCON também apresentou uma proposta com algumas alterações. O texto foi reduzido,

136

retirando-se as normas conflitantes, e será encaminhado à Câmara Legislativa para aprovação. A

137

principal alteração do novo Código de Obras é que ele retirará uma parte da responsabilização do

138

servidor público, restando toda a responsabilidade com os arquitetos. O conselheiro questionou

139

se a punição dada aos arquitetos que desrespeitarem as normas será efetiva. No final do código,

140

serão inseridos anexos com as respectivas legislações e normas da ABNT, esclarecendo as

141

dúvidas dos profissionais. O presidente Tony Marcos Malheiros frisou que todos podem

142

acompanhar as modificações do código, já que, três dias após cada reunião, a nova versão

143

reestruturada do código e a gravação da reunião são disponibilizadas no site da SEGETH. O

144

conselheiro Rogério Markiewicz explicou que além da responsabilização do arquiteto, o código

145

tenta simplificar a aprovação de projetos, e retira as normas edilícias, baseando-se em normas

146

técnicas. ENCERRAMENTO - O presidente Tony Marcos Malheiros agradeceu a presença de

147

todos. Após considerações finais e nada havendo mais a tratar, às 22h, declarou encerrada a

148

sessão plenária, da qual se lavrou a presente Ata.

149
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150

Brasília (DF), 08 de outubro de 2015.

Arq. Durval Moniz Barreto de Araújo Júnior

Arq. Tony Marcos Malheiros

Conselheiro em titularidade

Presidente

Arq. Aleixo Anderson de Souza Furtado

Arq. Igor Soares Campos

Conselheiro Titular

Conselheiro Titular

Arq. Carlos Madson Reis

Arq. Osvaldo Remígio Pontalti Filho

Conselheiro Titular

Conselheiro Titular

Arq. Rogério Markiewicz

Arq. Gunter Roland Kohlsdorf Spiller

Conselheiro titular

Conselheiro Titular

Arq. Lutero Leme
Conselheiro em titularidade

6 de 7

49ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 08 DE OUTUBRO DE 2015

151

7 de 7

