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1 ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 16 DE FEVEREIRO DE  2016

ATA
Início: 12h:00 
Término: 13h:10 
1) PRESENÇAS: CONSELHEIROS: Alberto Alves de Faria, Aleixo Furtado; Gunter Roland
Kohlsdorf; Igor Soares Campos; Ricardo Reis Meira; Rogério MarKiewicz e Tony Malheiros.
1.1) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Cristiano Ramalho, Daniela Borges dos Santos, Karla Dias
Faulstich Alves e Luciana Vieira.
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 e do Adjunto da Comissão de Ética e Disciplina para o ano de 2016, o
Conselheiro Rogério Markiewicz candidatou-se a permanecer como coordenador e o
Conselheiro Igor como adjunto, os dois foram reeleitos por unanimidade pela Comissão. O
Conselheiro Rogério Markiewicz, agora como Coordenador da Comissão, passou a dirigir a
reunião, prosseguindo com o item 2 da pauta, aprovação do calendário de reuniões, o qual foi
aprovado por unanimidade pela Comissão. Item 3 da pauta, relato e distribuição de processos.
O Conselheiro Gunter Kohlsdorf fez a leitura do relato feito pelo Conselheiro Samuel, seu
suplente, em relação ao processo nº 206631/2014 cujo interessado é o Arq. e Urb José
Galbinski em desfavor do também Arq. e Urb. Roberto José Carril, fez algumas colocações e
considerando a necessidade de diligências para complementação da denuncia, pediu vistas do
processo, os Conselheiros, por unanimidade, concordaram com suas colocações e com o
pedido de vista. O Coordenador da CED, Rogério Markiewicz, fez o relato do processo nº
279093/2015 cujo interessado é o Senhor Antônio Carlos N. de Andrade em desfavor do Arq. e
Urb. Euclides Cândido de Freitas Júnior,  teceu alguns comentários sobre a audiência de
conciliação realizada com sucesso e seu voto  “pela não admissibilidade da denúncia e
posterior arquivamento do processo” foi aprovado por unanimidade pela Comissão. Logo em
seguida falou da Minuta do Manual para Procedimento de Conciliação produzida em
decorrência da previsão do artigo 5º, da Resolução 34, de 06 de setembro de 2012, Minuta
esta que fora encaminhada por e-mail aos Conselheiros para apreciação e segundo ele
reveste-se de muita importância, pois sua implementação poderá trazer celeridade e abreviar a
solução de muitos processos, o Conselheiro Alberto de Faria fez algumas considerações
importantes e demonstrou preocupação em relação ao cuidado que a Comissão deverá tomar
para não se tornar uma instância mediadora de conflitos comerciais. Foi distribuído ao
Conselheiro Alberto de Faria o processo nº 319107/2015 cuja interessada é a Arq. e Urb.
Luana Miranda Esper Kallas em desfavor dos Arquitetos e Urbanistas: Ricardo Reis Meira; Jorge
Lucien Muchen; Ana Paula Gurgel; Cláudio Oliveira da Silva; Leonardo da Silva Pirillo Inojosa e
Wber Sutti. No último item da pauta, assuntos gerais, o Coordenador Rogério Markiewicz
solicitou que todos os Conselheiros leiam a Minuta sobre conciliação e façam as colocações
que julgarem pertinentes. O Conselheiro Alberto de Faria trouxe uma matéria publicada sobre
o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR, na qual aparecem dados
sobre os processos instaurados pelo CONAR, processos abertos envolvendo publicidade infantil
e processos que terminaram com penalização para o anunciante e sua agência, e sugeriu que a
Comissão, por meio de sua Assessora, produza juntamente com a Assessora de Comunicação
uma matéria para divulgar os principais dados da CED com objetivo de demonstrar a
importância das atividades desenvolvidas pela CED para os arquitetos e para a sociedade. Após
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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. Alberto Alves de Faria
Cons. (T) Membro da CED do CAU/DF

Arq. e Urb. Gunter R. Kohlsdorf Spiller
Cons. (T) Membro da CED do CAU/DF

Arq. e Urb. Ricardo Reis Meira
Cons. (T) Membro da CED do CAU/DF

Arq. e Urb. Aleixo Anderson de S. Furtado
Cons.(T) Membro da CED do CAU/DF

Arq. e Urb. Igor Soares Campos
Cons. (T) Adjunto da CED do CAU/DF

Arq. e Urb. Rogério Markiewicz
Coordenador da CED do CAU/DF


