10 ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 25 DE NOVEMBRO DE 2014
ATA
Início: 12h:00
Término: 13h:30
1) PRESENÇAS: CONSELHEIROS: Durval Moniz, Gunter Kohlsdorf e Tony Malheiros.
1.1) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Cristiano Ramalho, Daniela Borges dos Santos e Karla Dias
Faulstich Alves.
2) ABERTURA DOS TRABALHOS: Iniciado os trabalhos, o Conselheiro Tony Marcos Malheiros,
Coordenador da Comissão, fez o relato do processo nº 22219/2009, cuja interessada é a
Senhora Antônia Edilânia A. Farias contra o arquiteto Valdir José Alves Barbosa, e seu voto foi
o seguinte: “pela necessidade de fazer nova notificação da denunciante no outro endereço
constante do processo, para que ela se pronuncie sobre o interesse no prosseguimento do
feito.” Em seguida fez o relato do processo nº 29561/2008, cujo interessado é o Senhor
Ubirajara Dantas Brandão contra o arquiteto Luis Alves Sica, determinando ao final o
seguinte: “Cumpra-se a decisão da Comissão de Ética, do dia 04/07/2013, referendada em
Plenária no dia 11/07/2013, penalizando o arquiteto Luiz Alves Sica com “Advertência
Reservada”. Ambos aprovados por unanimidade pela Comissão. O Conselheiro Gunter
Kohlsdorf fez o relato dos processos cuja interessada é a Promotoria de Justiça de Taguatinga,
e falou sobre a necessidade do sobrestamento cautelar dos processos que tem relação com
outros processos judiciais que ainda não foram sentenciados para aguardar a sentença penal,
quais sejam : processo nª 182358/2014 referente ao arquiteto Bruno Caetano de Souza;
processo nº 182385/2014 referente à arquiteta Gabriela Canielas Gonçalves; processo nº
182388/2014 referente ao arquiteto Ricardo Cerqueira Pinto; processo nº 182390/2014
referente à arquiteta Larissa Queiroz Noleto; processo nº 182395/2014 referente ao arquiteto
Antônio Sérgio de Mattos e o processo nº 182399/2014 referente ao arquiteto Júlio Roberto
Crosara Testa, seu voto nesses processos foram no sentido de fazer o sobrestamento dos
processos disciplinares para aguardar a sentença penal. O Conselheiro Gunter fez, ainda, o
relato do processo nº 182381/2014 referente à arquiteta Talita Guardieiro, e votou pela
necessidade de nova notificação para dar oportunidade dela manifestar-se sobre o processo
apresentando a sua defesa prévia, para que seja feito novo juízo de admissibilidade em relação
a esse processo. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pela Comissão. A Assessora
Jurídica, karla Alves, fez um breve relato dos novos processos, que foram em seguida
distribuídos da seguinte forma: ao Conselheiro Gunter o processo nº 189072/2014,
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interessada Senhora Aline Minervino Costa contra o arquiteto Roberto de Oliveira Costa; ao
Conselheiro Tony o processo nº 44919/2014, interessada Senhora Laura Marzullo Pedreira
contra arquiteto Washington Messias Rodrigues de Lima e o processo nº 188355/2014,
interessado Senhor Bruno Marzullo Pedreira contra o arquiteto Washington Messias
Rodrigues de Lima, fez, ainda, a entrega ao Conselheiro Durval, relator do processo nº
113535/2014, interessado Senhor Sebastião José de Araújo contra o arquiteto Luis Alves Sica.
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.

Arq. e Urb. Gunter Roland Kohlsdorf Spiller
Cons. Membro da Comissão
de Ética CAU/DF

Arq. e Urb. Durval Moniz B. de Aragão Junior
Cons. Membro da Comissão
de Ética do CAU/DF

Arq. e Urb. Tony Marcos Malheiros
Coordenador da Comissão de Ética do CAU/DF
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