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4 ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 03 DE MAIO DE  2016

ATA
Início: 12h:00 
Término: 13h:30 
1) PRESENÇAS: CONSELHEIROS: Aleixo Furtado; Gunter Roland Kohlsdorf; Ricardo Reis Meira;
Rogério MarKiewicz e Tony Malheiros.
1.1) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF e CONVIDADOS: Daniela Borges dos Santos, Karla Dias
Faulstich Alves, Luciana Vieira e a Senhora Arq. e Urb. Sara Volpato.
2) ABERTURA DOS TRABALHOS: verificado o quorum, o Coordenador da Comissão,
Conselheiro Rogério Markiewicz, deu início à reunião com a leitura da Pauta: 1) verificação do
quórum; 2)  3) Relato e distribuição de processo, e 3) Assuntos Gerais e apresentação da arq. e
urb. Sara Volpato que viera participar da reunião para falar sobre RT, ela disse que tomou
conhecimento da posição do Conselho sobre RT e percebeu um mal estar entre todos os
colegas, porque segundo ela: “existe uma péssima prática no mercado sobre comissionamento
que é quase uma extorsão e é diferente de RT” continuou dizendo que dentro da parte de
interiores existe uma dificuldade para mensurar o valor do trabalho e que “...estamos num
mercado onde várias pessoas fazem o mesmo trabalho, e não são arquitetos, e essa pessoa vai
receber o repasse de RT e não vai responder por isso. Estou tentando buscar uma saída legal,
colocando no contrato uma cláusula que deixa isso claro, porém existem muitos colegas que
continuam recebendo RT e retiraram do contrato. Outra coisa importante é que nosso
mercado está cada vez mais restrito, não podemos fazer projeto em condomínio.” Os
Conselheiros ouviram as colocações da convidada e teceram alguns comentários, o Cons.
Rogério Markiewicz lembrou que o assunto sobre projeto em condomínio já está em pauta
para a próxima Plenária e disse que irá encaminhar o pleito para discussão na Comissão de
Ética. A convidada agradeceu à Comissão pela oportunidade e retirou-se da reunião. Em
seguida o Cons. Gunter Kohlsdorf levantou uma questão de ordem em relação à necessidade
do cumprimento da pauta, a participação da Senhora Sara Volpato não constava na pauta e
atrapalhou um pouco o andamento da reunião.  Os Conselheiros discutiram sobre a
conveniência da participação de terceiros nas reuniões tendo em vista a pauta sempre extensa
e o tempo exíguo para tanto, resolveram, então, encaminhar o assunto para ser discutido na
Plenária, a funcionária Luciana Vieira sugeriu o encaminhamento conjunto de todas as
Comissões, o que foi aceito por todos. Dando continuidade à reunião o Cons. Aleixo Furtado
fez o relato do processo nº 279758/2015, de interesse do Sr.º Márcio Luiz Chaves de Medeiros
em desfavor da arq. e urb. Ana Lúcia de Castro Campos e seu voto: “pela admissibilidade da
denuncia por indício do cometimento de falta ética pela arq. e urb. Ana Lúcia de Castro
Campos capitulada nos itens 3.1.2, 3.2.11, 3.2.12 e 3.2.13 do Código de Ética e Disciplina do
CAU/BR.” foi aprovado por unanimidade pela Comissão. O Cons. Rogério Markiewicz fez a
leitura do relato encaminhado pelo Cons. Alberto de Faria sobre o processo nº 360460/2016
de interesse do arq. e urb. Juan Carlos Guillén Salas em desfavor do arq. e urb. Gunter Roland
Kohlsdorf. O Conselheiro fez a leitura do relato e do voto: “pelo não acolhimento da denúncia
em desfavor do arq. e urb. Gunter Roland Kohlsdorf Spiller.” Os  Conselheiros considerando
que o relato foi bem fundamentado, aprovaram com 3 (três) votos favoráveis e uma abstenção
(Cons. Gunter Kohlsdorf) o voto do relator. Foram distribuídos os seguintes processos: ao
Cons. Ricardo Meira o processo nº 334273/2016 de interesse da Senhora Cristina Machado
Valente Lima em desfavor da arq. e urb. Renata Assis Lara Vilela e ao Cons. Aleixo Furtado o
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processo nº 189033/2014 de interesse do arq. e urb. Carlos Limaverde e Silva em desfavor da
empresa Topocart.  Após as considerações finais e não havendo mais nada a tratar, às 13h:30
foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente Ata.
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