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10ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 29 DE SETEMBRO DE  2015

ATA
Início: 12h 
Término: 13h 
1) PRESENÇAS: CONSELHEIROS: Aleixo Furtado; Igor Soares Campos; Rogério MarKiewicz; e
Samuel Leandro de Santana.
1.1) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos e Karla Dias F. Alves. 
2) ABERTURA DOS TRABALHOS: verificado o quórum, o Coordenador da Comissão,
Conselheiro Rogério Markiewicz, deu início à reunião com a leitura da Pauta: 1) verificação do
quórum; 2) digitalização dos processos; 3) Confecção do Código de Ética do CAU/DF; 4)
Apresentação de um texto padrão como sugestão para ser inserido em ofício encaminhado
para os profissionais; e 5) Relato e distribuição de processo, em seguida passou ao segundo
item da pauta ressaltando sobre a necessidade da criação de uma sistemática para que todos
os processos éticos sejam digitalizados/escaneados, a Diretora Geral, Daniela Borges, sugeriu
que a Comissão encaminhasse um documento para a GETEC solicitando à Gerente Técnica,
Luciana Vieira, que determine um dos atendentes para fazer tal serviço. Sobre o item 3, a
Gerente Geral informou que o Presidente Tony Malheiros decidiu aceitar a sugestão da CED do
CAU/DF e fazer o Código de Ética em separado para ser distribuído para os arquitetos. O
Coordenador da CED, Rogério Markiewicz, apresentou um texto padrão como sugestão para
ser inserido em ofício encaminhado para os profissionais, qual seja: “Aproveitamos a
oportunidade para enfatizar a importância de se observar o Nosso Código de Ética, bem como
toda a legislação pertinente ao exercício profissional, e desta forma agir de maneira correta,
ditado pela moral, evitando futuras demandas.” Os Conselheiros aprovaram a sugestão por
unanimidade. Não houve relato de nenhum processo e foram distribuídos os seguintes
processos: ao Conselheiro Aleixo Furtado o processo nº 279758/2015, cujo interessado é o
Senhor Márcio Luiz Chaves Medeiros contra a arq. e urb. Ana Lúcia Campos; ao Consellheiro
Igor Soares o processo nº 279093/2015, cujo interessado é o Senhor Antônio Carlos Navarro
de Andrade contra o arq. e urb. Euclides Cândido de Freitas júnior; ao Conselheiro Samuel
Leandro de Santana o processo nº 206631/2014, cujo interessado é o Senhor José Galbinski
contra o arq. e urb. Roberto José Carril  e ao Conselheiro Rogério Markiewicz o processo nº
291811/2015, de interesse do Senhor José Idalécio da Silva contra a arq. e urb. Circe Milano
Durce. Os processos distribuídos não foram entregues para os Conselheiros, pois serão
escaneados pelo setor competente e entregues na próxima reunião. Após as considerações
finais e não havendo mais nada a tratar, às 13h foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a
presente Ata.
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