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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO CAU/DF 

Brasília, 25 de agosto de 2015 

 
Início: 12h20min Término: 14h10min. 1) Presenças: Conselheiros Aleixo Furtado, Alberto de 1 

Faria, Eliete Araújo, Igor Campos, Gunter Kohlsdorf, Ricardo Meira, Rogério Markiewicz e 2 

Tony Malheiros. 2) Relato de processos: o Conselheiro Igor Campos iniciou a reunião relatando 3 

os seguintes processos: a) Registro de RRT extemporâneo de números: 3700116, 3768661, 4 

3771263, 3772346, 3772938, 3773085, 3773674, 3774017, 3244824 e 3756891. b) Solicitação 5 

de interrupção de registro profissional da arq. e urb. Amanda Rachel Monteiro Krauz. c) Cance-6 

lamento de RRTs com a seguinte numeração: 3094143, 3444734, 3525809 e 3592925. Em se-7 

guida, o Conselheiro Alberto de Faria sugeriu que o CAU/DF analisasse com mais rigor os pedi-8 

dos de registro de RRT extemporâneo. Nesse sentido, a CEP decidiu convidar a arq. e urb. Bár-9 

bara Maia Mundim a comparecer na próxima reunião ordinária da CEP-CAU/DF para dar maio-10 

res esclarecimentos acerca das solicitações de registro de RRTs extemporâneos de cabeamento 11 

estruturado. O Conselheiro Alberto de Faria sugeriu, ainda, que o CAU/DF elaborasse um levan-12 

tamento das atividades referentes aos RRT extemporâneos já solicitados. Em seguida, o Conse-13 

lheiro Igor Campos relatou o processo de despacho n.º 011/2015 – GETEC, referente a questio-14 

namentos do arq. e urb. Alexandre Kröner acerca da possibilidade de desenvolvimento posterior 15 

do projeto executivo ou de interiores por outro profissional, que não o autor do projeto. Segundo 16 

o Conselheiro, ao contratante não lhe é vedado contratar outro profissional para elaborar o proje-17 

to executivo. Ressalta, entretanto, que alterações de projeto, sem o consentimento do autor, po-18 

dem resultar em infrações ao código de ética profissional. Sobre o processo acima citado, DE-19 

LIBEROU-SE por oficiar o postulante para que tenha ciência do posicionamento da Comissão. 20 

Em seguida, a palavra foi passada ao Conselheiro Aleixo Furtado, que relatou o processo n.º 21 

267351/2015, cujo interessado é o arq. e urb. Márcio Henriques de Souza. Acerca do processo, o 22 

Conselheiro recomendou à Comissão devolvê-lo ao postulante para esclarecimentos. Em relação 23 

ao processo n.º 184.353/2014, de denúncia de parcelamento irregular do solo no Condomínio 24 

Privê Morada Sul Etapa C, DELIBEROU-SE pelo arquivamento. O Gerente da Fiscalização, 25 

Cristiano Ramalho, apresentou o processo n.º 288734/2015, de solicitação, por parte do Corpo de 26 

Bombeiros Militar do Distrito Federal, de parecer do CAU/DF a respeito da isenção da obrigato-27 

riedade de apresentação de responsável técnico, assim como assinatura dos autores, nos projetos 28 

de creches doados pelo FNDE ao Distrito Federal. Sobre o tema, decidiu-se pelo envio de Ofício, 29 

ao postulante, informando que o Corpo de Bombeiros Militar do DF deve seguir o Decreto n.º 30 
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35.104, de 24 de janeiro de 2014. O CAU/DF, por outro lado, deve garantir que todos os traba-31 

lhos técnicos sejam devidamente identificados. O Gerente da Fiscalização, Cristiano Ramalho, 32 

apresentou o processo n.º 287181/2015, relativo à denúncia em desfavor do arq. e urb. Ricardo 33 

Luís Pinto Diniz e do senhor Rubens Ferreira da Costa. DELIBEROU-SE por desmembrar o 34 

processo: a denúncia em desfavor do senhor Rubens Ferreira da Costa deverá ser encaminhada 35 

ao Ministério Público, por meio de Ofício, e a denúncia em desfavor do arq. e urb. Ricardo Luís 36 

Pinto Diniz deverá ser encaminhada à Comissão de Ética e Disciplina do CAU/DF – CED-37 

CAU/DF. 3) Assuntos gerais: o Presidente do CAU/DF, Arq. e Urb. Tony Malheiros, apresen-38 

tou uma consulta do arq. e urb. Fabiano Cavalcante, a respeito de comprovação de atestado de 39 

obra através de documentos, como recibos de pagamento, testemunhos, etc. Após as conside-40 

rações finais, e não havendo nada mais a tratar, às 14h10 min. foi encerrada a reunião, da qual se 41 

lavrou a presente Ata. 42 

Brasília, 25 de agosto de 2015. 
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