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SÚMULA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA E 1 

DISCIPLINA, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS, 2 

REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DO ANO DE 2020 3 

CED 4 

Às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos) do dia 22 (vinte e dois), do mês de 5 

maio, do ano de 2020 (dois mil e vinte), por meio de aplicativo de reuniões virtuais, 6 

iniciou-se a Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina, com a presença dos 7 

Conselheiros Estaduais membros: Fernanda Antônia Fontes Mendonça (Coordena-8 

dora) Frederico André Rabelo (Coordenador Adjunto) e Luciano Mendes Caixeta 9 

(membro). Presentes também os empregados públicos do CAU/GO: Giovana La-10 

cerda Jacomini (Gerente Técnica) e Romeu José Jankowski Júnior (Assessor Ju-11 

rídico/Assessor de Plenário e Comissões). I) Verificação de quórum. A Coordena-12 

dora verificou o quórum e declarou aberta a sessão. II) Leitura, discussão e apro-13 

vação da súmula da reunião anterior, 03/04/2020. Súmula aprovada por unanimi-14 

dade. III) Comunicações. Nos termos da Deliberação Plenária 007-06/2020, o 15 

CAU/BR decidiu por ampliar a suspensão dos prazos processuais enquanto perma-16 

necerem as medidas de isolamento e restrições. Todavia, tramites internos que não 17 

importem em abertura ou contagem de prazos poderão ocorrer. Por isso, o Assessor 18 

Jurídico/Assessor de Plenário e Comissões Romeu José Jankowski Júnior sugeriu 19 

à Comissão fazer o mesmo, o que foi acatado por unanimidade. IV) Apresentação da 20 

pauta e extra pauta, se houver. Pauta aprovada por unanimidade. V) Distribuição 21 

das matérias a serem relatadas: a) Análise de processos. 1. Denúncia nº 22 

26122/2020. Nova denúncia relatada pela Giovana. ENCAMINHAMENTO. Oficiar a 23 

parte denunciada a apresentar explicações prévias, por escrito, no prazo de 10 dias, 24 

contados da juntada do Aviso de Recebimento – AR, podendo, se for o caso, juntar 25 

provas e documentos necessários à apuração, instrução e esclarecimento dos fatos. 26 

2. Denúncia nº 24433/2020. Após notificado para apresentar explicações prévias, o 27 

Denunciado comparece e manifesta-se juntando documentos e declarações, os quais 28 

foram analisados pelos Conselheiros. ENCAMINHAMENTO. Juízo de admissibilidade 29 

a favor da admissão da denúncia, com abertura de prazo de 30 (trinta) dias para apre-30 

sentar defesa. 3. Denúncia nº 25222/2020. Após notificada para apresentar explica-31 

ções prévias, a Denunciada comparece e manifesta-se juntando documentos e decla-32 

rações, os quais foram analisados pelos Conselheiros. ENCAMINHAMENTO. Juízo 33 

de admissibilidade a favor da inadmissão da denúncia, com abertura de prazo de 10 34 
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(dez) dias para apresentar recurso ao Plenário do CAU/GO. 4. Denúncia nº 35 

25019/2020. Após notificada para apresentar explicações prévias, a Denunciada com-36 

parece e manifesta-se quanto aos elementos da denúncia. ENCAMINHAMENTO. Ju-37 

ízo de admissibilidade a favor da admissão da denúncia, com abertura de prazo de 30 38 

(trinta) dias para apresentar defesa. 5. Plano de trabalho 2020. Giovana apresentou 39 

a minuta do material com inserções de textos e imagens explicativos de temas do 40 

Código de Ética e Disciplina. Os Conselheiros sugeriam a adequação de alguns textos 41 

para uma linguagem mais acessível e direta ENCAMINHAMENTO. Os textos serão 42 

compartilhados por e-mail aos membros da CED para que possam contribuir e sugerir 43 

alterações para aprovação na próxima reunião ordinária. Encerrados os pontos de 44 

pauta e, nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a todos e deu por 45 

encerrada a sessão. Do que, para constar, eu, Romeu José Jankowski Junior, se-46 

cretariei a sessão, lavrei a presente súmula que, depois de lida e achada conforme, 47 

será assinada por mim e pela Coordenadora da Comissão Fernanda Antônia Fontes 48 

Mendonça. Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte. 49 

 50 

Fernanda Antônia Fontes Mendonça 51 

Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina 52 

 53 

 54 

Romeu José Jankowski Junior 55 

Assessor Jurídico/Assessor de Plenário e Comissões 56 

 57 

Considerando a conjuntura epidemiolo gica, a necessidade de aço es cautelosas em defesa 58 

da sau de dos conselheiros, convidados e colaboradores do Conselho e a implantaça o de 59 

reunio es deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informaço es 60 

prestadas. 61 
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