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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO CAU/DF 

Brasília, 9 de Agosto de 2016. 

Início: 12h Término: 14h 1) Presenças: Conselheiros Aleixo Furtado, Igor Soares Campos, Rogério 1 

Markiewicz, Eliete Araújo, Gunter Kohlsdorf e Tony Malheiros 2) Relato de processos: o Conselheiro 2 

Relator apresentou o processo n° 373186/2016 de solicitação de interrupção de registro por parte da arq. e 3 

urb. Adjane Balbino que havia sido negado anteriormente. DELIBEROU-SE por não conceder a solici-4 

tação de interrupção de registro. Relatou-se, em seguida, o processo n° 291811/2015 por ausência de 5 

RRT, em desfavor da arq. e urb. Circe Milano. Considerando que a interessada regularizou a infração e 6 

efetuou o pagamento da multa. DELIBEROU-SE pelo arquivamento do processo. Em seguida, deu-se o 7 

relato do processo n° 336163/2016, por ausência de RRT em nome do Condomínio da SQN 308. Foi 8 

apresentada a ART em nome do engenheiro responsável pela obra. DELIBEROU-SE pelo arquivamento 9 

do processo. Também foram relatados os processos n° 377198/2016 e 1000009318/2014 por ausência de 10 

RRT em desfavor dos profissionais Luiz Alves Sica e Menandro Simão. Os interessados regularizaram as 11 

infrações antepostas ao recebimento do auto de infração. DELIBEROU-SE pelo arquivamento dos dois 12 

processos. Seguindo os processos por ausência de RRT, processo n° 310834/2015, em desfavor da arq. e 13 

urb. Alessandra Ramos e o processo n° 358946/2016 em desfavor da profissional Edna Borges. As inte-14 

ressadas não deram continuidade ao pagamento da RRT extemporânea e não apresentaram recurso, DE-15 

LIBEROU-SE pela confirmação da multa dando ciência as interessadas. O processo n° 16 

1000027378/2015, por ausência de registro (PJ) por parte da empresa Risk Design, a CEP-CAU/DF, 17 

DELIBEROU pela aplicação da multa dando ciência ao interessado. Ainda com a palavra, foi relatado o 18 

processo de notificação n° 1000031985/2016, também por ausência de registro (PJ) junto ao CAU/DF, 19 

onde, a empresa interessada regularizou a situação após o prazo determinado do auto de infração, DELI-20 

BEROU-SE pela aplicação da multa no valor mínimo. O processo n° 332736/2016, em desfavor do Sr. 21 

Moacyr Parra Motta por exercício ilegal da profissão, foi relatado tendo a Comissão de Exercício Profis-22 

sional DELIBEROU pelo arquivamento. Processo n° 403588/2016, Fundação Universitária de Brasília, 23 

DELIBEROU-SE por diligenciar o processo a Gerencia Técnica do CAU/DF. A palavra foi passada à 24 

Diretora Geral do CAU/DF Daniela Borges, que citou o processo n° 393654/2016 de solicitação de in-25 

formação por parte do Sr. Luís Felipe em relação a atribuições de arquitetos e urbanistas, DELIBEROU-26 

SE por encaminhar ao interessado resposta à solicitação de informação mencionando a Lei 12.378/2010 e 27 

o Código de ética. 28 

Brasília, 9 de Agosto de 2016. 

IGOR SOARES CAMPOS     ____________________________________ 

Coordenador  

ALEIXO ANDERSON DE S. FURTADO  ____________________________________ 

Membro 
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ELIETE PINHO DE ARAÚJO    ____________________________________ 

Membro  

GUNTER KOHLSDORF    ____________________________________ 

Membro  

ROGÉRIO MARKIEWICZ     ____________________________________  

Membro 

TONY MARCOS MALHEIROS   ____________________________________ 

Membro  
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