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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO CAU/DF 

Brasília, 3 de maio de 2016 

 

Início: 13h05min Término: 13h50min. 1) Presenças: Conselheiros Aleixo Anderson Furtado, 1 

Gunter Kohlsdorf, Lutero Leme, Ricardo Reis Meira, Rogério Markiewicz e Tony Marcos Ma-2 

lheiros. 2) Relato de processos: o Conselheiro do CAU/DF, arq. e urb. Ricardo Meira, deu iní-3 

cio à reunião relatando o processo de denúncia apresentado pela arq. e urb. Simone Faria Vilas 4 

Boas e protocolado sob o n.º 332713/2016, de supostas irregularidades em obra do condomínio 5 

Porto Gênova. Considerando o relato da conselheira Eliete de Pinho, DELIBEROU-SE pelo 6 

arquivamento do processo e a abertura de um novo processo, este sim a ser encaminhado à Co-7 

missão de Ética e Disciplina do CAU/DF – CED-CAU/DF – para ciência e averiguação da con-8 

duta da arquiteta e urbanista Simone Faria Vilas Boas. A palavra foi passada, então, ao Assessor 9 

da CEP-CAU/DF, Cristiano Ramalho, que apresentou proposta, posteriormente aprovada pela 10 

Comissão, para a realização de uma reunião extraordinária da Comissão de Exercício Profissio-11 

nal do CAU/DF – CEP-CAU/DF – no dia 17 de maio de 2016. Colocada a questão em votação, 12 

DELIBEROU-SE pela realização da 1ª Reunião Extraordinária da CEP-CAU/DF no dia 17 de 13 

maio de 2016. Em seguida, o coordenador da CEP-CAU/DF distribuiu à conselheira Eliete de 14 

Pinho para parecer e voto do processo de denúncia apresentado pela arq. e urb. Renata Consuelo 15 

Monteiro Ferraz e protocolado sob o n.º 299245, por suposto descumprimento do Salário Míni-16 

mo Profissional por parte da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. A palavra 17 

foi, então, novamente passada ao funcionário Cristiano Ramalho, que apresentou o processo de 18 

solicitação de interrupção do registro profissional da arquiteto e urbanista Adjane Balbino de 19 

Amorim que entrara com uma notificação extra-judicial no sentido da interrupção do registro 20 

junto ao CAU/DF. Considerando a sugestão apresentada pelo conselheiro Rogério Markiewicz, a 21 

CEP-CAU/DF DELIBEROU por encaminhar o recurso da requerente ao Plenário do CAU/DF. 22 

Em seguida passou-se ao relato do processo n.º 357245, de denúncia por supostas irregularidades 23 

em obra de reforma do bloco A da AOS 1 DELIBEROU-SE por oficiar o CREA-DF para que 24 

tomem as medidas cabíveis, haja vista que a referida obra está sendo executada por um Enge-25 

nheiro Civil, e o denunciante a respeito das medidas tomadas pelo CAU/DF. A palavra foi pas-26 

sada ao conselheiro Ricardo Meira, que deu ciência dos seguintes processos de interrupção de 27 

registro profissional: (i) Alice Cunha Lima, (ii) Márcia Machado Costa Brasil, (iii) Teófanes 28 

Araujo Acioli, DELIBEROU-SE por conceder aos solicitantes a interrupção dos respectivos 29 
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registros. A CEP-CAU/DF, no que diz respeito às solicitações de interrupção de registro profis-30 

sional, DELIBEROU que seja solicitado ao profissional arquiteto e urbanista, além da declara-31 

ção de que não exercerá a atividade na área de formação profissional, cópia da carteira de traba-32 

lho. Em Assuntos Gerais o conselheiro Tony Marcos Malheiros deu conhecimento da proposta 33 

de Selo de Regularidade do CAU/PR com os dizeres “Aqui tem Arquiteto”. Em seguida, o con-34 

selheiro Rogério Markiewicz solicitou inserir, na pauta da próxima reunião Plenária do 35 

CAU/DF, uma proposta de que o CAU/DF pleiteie, junto ao Governo do Distrito Federal, a in-36 

clusão de representantes no Conselho que trata da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) quan-37 

to no Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB. Após as conside-38 

rações finais, e não havendo nada mais a tratar, às 13h50 min. foi encerrada a reunião, da qual se 39 

lavrou a presente Ata. 40 

Brasília, 3 de maio de 2016. 
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