
1 de 1

2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 17 MAIO DE  2012

ATA
Início: 8h30 –17/05/2012
Término: 10:30h 
1) PRESENÇAS: CONSELHEIROS: Tony Marcos  Malheiros, Gunter K. Roland, Durval Moniz Barreto,
Aleixo Furtado, Antonio Alvetti e  Marcelo Baiocchi. Justificativas: Ricardo Meira. 
1.1) PESSOAL DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos e Camila Danielle Sousa.
2) ABERTURA DOS TRABALHOS: O Coordenador após conferir o quórum, iniciou a reunião  às 8:30, com
a leitura da ata da última reunião realizada no dia 03 de maio, sendo a mesma aprovada por
unanimidade. O coordenador questionou sobre as dúvidas a respeito dos processos. Passamos ao item
relato de processos: Relator conselheiro Gunter. a) Processo nº 201680/2011. Interessado: José
Renato Martins. Voto: com base no parecer exarado pela advogada Camila, informar ao interessado da
denúncia feita e do prazo de 15 dias para apresentar defesa, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade. b) Processo nº 206342/2011. Interessado: Vanilza Cipriano. Voto: Em diligência para
informar o denunciado no prazo de 15 dias. c) Processo nº 206527/2011. Interessado: Carlos Eduardo
Neri. Voto: Em diligência para comunicar ao profissional denunciado no prazo de 15 dias.  O
coordenador fez algumas explanações sobre os processos éticos e como proceder seus relatos. O
conselheiro Durval sugeriu que fosse estabelecido prazos para respostas dos interessados, sendo
acordado o prazo de 15 dias para manifestação. O coordenador questionou sobre as citações e sugeriu
adotar um rito para as mesmas sendo indicado o seguinte procedimento: que seja notificado via AR e
em seguida por publicação no diário oficial e caso não haja manifestação o processo seja prosseguido a
revelia. Relator conselheiro Marcelo Baiocchi. a) Processo nº 24736/2010. Interessado: Maria Nazaré
de Jesus. Voto: Em diligência, devendo o profissional ser notificado para apresentação da defesa. b)
Processo nº 20485/2009. Interessado: Voto: pelo arquivamento do presente processo, com posterior
envio ao plenário. Aprovado por unanimidade. Relator conselheiro Durval Moniz. a) Processo nº
3109/2011.  Interessado: Câmara de Arquitetura. Rutherford Campo. Voto: Pela desconsideração do
voto anterior exarado pela CEArq do Crea-DF, procedendo o arquivamento do presente processo.
Aprovado por 4 votos a favor e uma abstenção. O conselheiro Gunter deixou registrado que não
poderia votar considerando que não houve discussão a respeito do assunto e sugeriu que fosse
colocado na pauta da reunião plenária.  Relator conselheiro Antonio Alvetti. a) Processo nº
27413/2009. Interessado: André Luis Garcia. Voto: Informar ao denunciante do processo e pela
manutenção da sanção ao profissional, com posterior envio ao plenário. Aprovado por unanimidade.
Relator conselheiro Tony Malheiros. a) Processo nº 29861/2008. Interessado: Ubirajara Dantas. Voto:
Pela notificação do arquiteto. Aprovado por unanimidade. b) Processo nº 31689/2010. Interessado:
Voto: Pela notificação do profissional por acobertamento. 3) ENCERRAMENTO: O Coordenador
agradeceu a presença de todos, ficando agendado a próxima reunião da Comissão para o dia    de     , às
8:30 (manhã) no Crea-DF. Após considerações finais e não havendo mais nada a tratar, às 10h30 foi
encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata. 

Brasília (DF), 17 de maio de 2012.
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      Coordenador
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    Cons. Titular
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Arq. Marcelo Baiocchi
    Cons. Suplente


