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1 ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 27 DE JANEIRO DE  2015

ATA
Início: 12h:00 
Término: 13h:10 
1) PRESENÇAS: CONSELHEIROS: Gunter Roland Kohlsdorf Spiller; Lutero Leme; Rogério
Markiewicz e Tony Marcos Malheiros.
1.1) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Cristiano Ramalho, Daniela Borges dos Santos e Karla Dias
Faulstich Alves.
2) ABERTURA DOS TRABALHOS: verificado o quorum, a Diretora Geral, Daniela Borges deu
boas vindas aos novos conselheiros e seguindo a pauta da reunião deu início a votação para
escolha do Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina para o ano de 2015, o Conselheiro
Tony Malheiros foi o único voluntário e foi eleito por unanimidade pela Comissão. O
Conselheiro Tony, agora como Coordenador da Comissão, passou a dirigir a reunião, devolveu
o processo nº 50/2012, cuja interessada é a Senhora Divani de Oliveira Neves contra o arq.
Adilson Estuqui para que a Assessoria Jurídica cumpra a diligência prevista na fl. 60 do
processo, fez a relato do processo n° 22219/2009, cuja interessada é a Senhora Antônia
Edilania A. Farias contra o arquiteto Valdir José Alves Barbosa e seu voto “pelo arquivamento
do processo por falta de interesse da denunciante no prosseguimento do feito”, foi aprovado
por unanimidade pela Comissão, logo em seguida, propôs a definição do calendário para as
reuniões de 2015, sugerindo que ocorram na semana que antecede a Plenária, ficando definido
o seguinte: 2ª reunião dia 03/02, 3ª reunião dia 03/03 e a 4ª reunião dia 31/03, quanto às
outras reuniões serão definidas conforme o calendário das Plenárias e o calendário completo
será entregue na próxima reunião e também encaminhado por e-mail aos Conselheiros, o
Conselheiro Tony, fez ainda, uma colocação sobre a composição da Comissão, salientando que
seria melhor ficar com cinco membros, tendo em vista, principalmente, a dificuldade para
atingir o quórum necessário para as reuniões, por essa razão propôs a saída do Conselheiro
Ricardo Meira, pois ele já participa de outras comissões, o que foi aceito por unanimidade por
todos os membros presentes. A Assessora jurídica, Karla Dias F. Alves, fez breve considerações
sobre o funcionamento da CED, bem como sobre a legislação e procedimentos a serem
seguidos pela Comissão, fez, ainda, considerações sobre o Manual de Conselheiros, que por
ordem do Presidente do CAU/DF, está em fase de criação e deverá servir de base para orientar
os trabalhos dos Conselheiros, devolveu para o Conselheiro Gunter o processo nº 4001/2014,
cuja interessada é a Senhora Judith Amélia Guimarães contra a arquiteta Carolina Lima
Dessimoni e para o Conselheiro Tony os seguintes processos: processo nº 9350/2011, cujo
interessado é o Senhor Aristóteles Fernandes de Mello contra o arquiteto Alberto Kruklis;
processo nº 1604/2013, cuja interessada é a Senhora Mônica Maria Lacerda contra o arquiteto
Ricardo Reis Meira; processo nº 44919/2013, cuja interessada é a Senhora Laura Marzullo
Pedreira contra o arquiteto Washington Messias Rodrigues de Lima e processo nº
188355/2014, cujo interessado é o Senhor Bruno Marzullo Pedreira contra o arquiteto
Washington Messias Rodrigues de Lima e falou sobre a necessidade de fazer a redistribuição
dos processos dos Conselheiros Durval Moniz e Marcelo Baiocchi que não fazem mais parte da
Comissão. Os processos do Conselheiro Durval foram repassados para o Conselheiro Tony
Malheiros, quais sejam: processo nº 164/2011, cujo interessado é o senhor José Francisco
Martins, contra o arquiteto Fabrício Cunha C. de Oliveira; processo nº 165960/2014, cuja
interessada é a Senhora Aline Lúcia Pereira de Aguiar contra os arquitetos Gustavo de Sousa de
Aguiar e Simone Turíbio Brígido e o processo nº 113535/2014, cujo interessado é o Senhor
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José de Araujo contra o arquiteto Luis Alves Sica e os processos do Conselheiro Marcelo
Baiocchi também foram redistribuídos para o Conselheiro Tony, são eles: processo nº
10570/2007, cuja interessada é a Senhora Hilta Figueiredo de Moraes contra o arquiteto
Maximiliano Pedro Guaracy Rebelo; processo nº 24736/2010, cuja interessada é a Senhora
Maria Nazaré de Jesus contra o arquiteto Edmilson Cleber da Silva e o processo nº
93101/2013, cuja interessada é o arquiteto Elon Pfeiffer Flores contra a arquiteta Maeli
Cardoso de Paula. O Coordenador da Comissão, tendo em vista o prazo exíguo da convocação
desta 1ª reunião, sugeriu que fossem abonadas as faltas dos Conselheiros que não
compareceram e teve o apoio integral dos  Conselheiros presentes, por fim a Assessora
jurídica do CAU/DF repassou aos conselheiros o convite para a 35ª Reunião da CED do CAU/BR,
que será realizada nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2015, na sede do CAU/BR, os quais
prontamente confirmaram presença, e também comprometeu-se a enviar o convite por e-mail
para todos os Conselheiros da CED. Após as considerações finais e não havendo mais nada a
tratar, às 13h:10 foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente Ata.

Arq. e Urb. Gunter Roland Kohlsdorf Spiller
Cons. Titular Membro da CED - CAU/DF
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Arq. e Urb. Tony Marcos Malheiros
Cons. Titular Coordenador da CED do CAU/DF


