PROCESSO
INTERRESSADO
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511038/2017
PABLO ALEJANDRO COSTA
DENÚNCIA EM DESFAVOR DA PROFISSIONAL -------------------------------------------.
DELIBERAÇÃO Nº 15/2017 – CED

A COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL – CED DO CAU/DF reunida ordinariamente na sede do
CAU/DF, no dia 22 de agosto de 2017, analisando o processo em epígrafe, e
Considerando que o § 1º, art. 24, da Lei 12.378/2010 dispõe: “O CAU/BR e os CAUs têm como
função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar
pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem
como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo”;
Considerando processo n.º 511038/2017 de denúncia em desfavor da profissional -------------------------------------------, registro no CAU n.º A76806-5, por suposto cometimento de falta éticodisciplinar, durante a aprovação do projeto de arquitetura elaborado para o Condomínio do Edifício
Residencial Tuin, na Quadra 206 Lote 04 Residencial Tuin - Águas Claras;
Considerando que o Denunciante foi contratado para prestar os serviços de elaboração de projetos
em julho de 2011, o fez e apresentou para aprovação em julho de 2012;
Considerando que a Denunciada registrou neste Conselho o RRT de autoria de Projeto
Arquitetônico em 03110/2014, e que o projeto foi aprovado pela RA XX em 08110/2014;
Considerando que os projeto do Denunciante e da Denunciada são totalmente diferentes;
Considerando que o autor original do projeto já tinha dado a permissão para alterar o projeto
Original; e
Considerando que, após o relato, o conselheiro relator Tony Marcos Malheiros votou: “pelo
arquivamento do processo, com a comunicação às partes”.
DELIBEROU:
1 – Aprovar relato e o voto do conselheiro relator, pelo arquivamento do processo, com a
comunicação às partes.
Com 3 votos favoráveis, 0 voto contrário e 0 abstenção.

Brasília- DF, 22 de agosto de 2017.
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