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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO CAU/DF 

Brasília - DF, 29 de setembro de 2015 

 

Início: 13h00min Término: 14h25min. 1) Presenças: Conselheiros Igor Campos, Rogério Mar-1 

kiewicz e Samuel Leandro de Santana. 2) Relato de processos: o Conselheiro Igor Campos ini-2 

ciou a reunião relatando os seguintes processos: a) Solicitação de interrupção de registro profis-3 

sional dos Arquitetos e Urbanistas: 296659, 297732, 299520. b) Registro de RRT extemporâneo 4 

de números: 3682182, 2372557, 3868529, 3868550, 3782810, 3783424. 3) Deliberações da 5 

Comissão: DELIBEROU-SE por confirmar as multas referentes aos seguintes processos: Inácio 6 

de Souza, processo n.º 1000011490, por ausência de RRT; Inácio de Souza, processo n.º 7 

1000011491, por ausência de RRT; Inácio de Souza, processo n.º 1000011492, por ausência de 8 

RRT; Inácio de Souza, processo n.º 1000011493, por ausência de RRT e João da Silva Miranda, 9 

processo n.º 1000016369/2015, por exorbitância de atribuições. DELIBEROU-SE, também, 10 

pela publicação no Diário Oficial da União, dos seguintes processos: Gefal Indústria, processo 11 

n.º 1000016904/2015, por ausência de registro de pessoa jurídica junto ao CAU; Gisa Figueira, 12 

processo n.º 1000016277/2015, por ausência de registro de pessoa jurídica junto ao CAU; SAVE 13 

Material de Construção, processo n.º 1000016776/2015, por ausência de registro de pessoa jurí-14 

dica junto ao CAU; Taciane Lordêllo, processo n.º 1000022296/2015, por ausência de placa de 15 

identificação profissional na obra e Taciane Lordêllo, processo n.º 1000021138/2015, por ausên-16 

cia de RRT. Em seguida, a Diretora Geral, Daniela Borges dos Santos, apresentou denúncias 17 

recebidas em desfavor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – 18 

CREA/DF –, por supostas irregularidades relativas à fiscalização da autarquia. Decidiu-se, então, 19 

por encaminhar os casos de irregularidades de fiscalização do CREA/DF ao Presidente do 20 

CAU/DF, Tony Malheiros, para que tome as devidas providências. A palavra foi passada ao Ge-21 

rente da Fiscalização, Cristiano Ramalho, que deu ciência do processo n.º 1000022805, cuja inte-22 

ressada é a arq. e urb. Ana Elena Salvi. DELIBEROU-SE, em seguida, pelo arquivamento do 23 

processo, por ausência de fato gerador. DELIBEROU-SE, também, em relação ao processo n.º 24 

1000022793, cujo interessado é o senhor Juan Carlos Guillén Salas, pela suspensão do processo, 25 

até que o processo relativo ao registro do profissional seja concluído. Em seguida, o Gerente da 26 

Fiscalização, Cristiano Ramalho, deu ciência dos Ofícios n.º 596 a 773, que informa sobre as 27 

atribuições exclusivas de arquitetos e urbanistas e sobre a Resolução n.º 51 do CAU/BR, de 12 28 

de julho de 2013, e do Ofício n.º 1255/2015-Ouvidoria, do Ministério Público, relativo à partici-29 

pação de Arquitetos e Urbanistas em construções em áreas irregulares. Acerca do processo n.º 30 
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287181/2015, cuja interessada é Administração Regional de Águas Claras, o Ministério Público 31 

deliberou pelo arquivamento e envio de cópia à Segunda Promotoria de Justiça Regional de De-32 

fesa do Patrimônio Público para ciência e manifestação acerca de suposta improbidade adminis-33 

trativa. A palavra foi passada à Gerente Técnica Luciana Vieira, que apresentou o processo n.º 34 

267351/2015, cujo interessado é o arq. e urb. Márcio Henriques de Souza. Determinou-se que os 35 

anexos entregues pelo postulante serão analisados pelo Conselheiro Aleixo Furtado e que o pro-36 

cesso será, posteriormente, submetido a um dos Conselheiros da CEP para análise e votação. Em 37 

seguida, a arq. e urb. Gabriela Izar apresentou, à Comissão, questionamentos relativos a atribui-38 

ções dos Arquitetos e Urbanistas. Após as considerações finais, e não havendo nada mais a tra-39 

tar, às 14h25 min. foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata.  40 

Brasília, 29 de setembro de 2015. 
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