
 

 

 

SÚMULA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA CED-CAU/GO 

 

DATA 06 de agosto de 2020 HORÁRIO 14h30min às 15h30min 

LOCAL ONLINE [Plataforma Zoom - Meeting ID:833.671.809.79] 

 

ASSESSORIA Romeu José Jankowski Júnior 

PARTICIPANTES 

Fernanda Antônia Fontes Mendonça Coordenadora 

Frederico André Rabelo Coordenador-adjunto 

Giovana Lacerda Jacomini Gerente Técnica 

 

PAUTA  

1 
Leitura e aprovação da Súmula da 59ª reunião ordinária da CED-

CAU/GO  

Discussão 

As súmulas foram encaminhadas juntamente com a convocação, a 

Coordenadora questiona se há alguma dúvida ou questionamento sobre os 

documentos. 

Encaminhamento Aprovação unânime da súmula pelos presentes. 

 

ORDEM DO DIA 

2 Comunicações 

Fonte Assessoria da CED  



 

 

Discussão 

A CED foi consultada por profissionais Arquitetos e Urbanistas que 

trabalham na Vigilância Sanitária Municipal de Goiânia, para emissão de 

parecer quanto ao entendimento da CED acerca da possibilidade de 

funcionários responsáveis por aprovação de projetos junto aos órgãos, 

também elaborarem projetos, em caráter particular, para submissão e 

aprovação do respectivo órgão.  

O Assessor Jurídico Romeu encaminhou para as demandantes um parecer 

com matéria semelhante já elaborado pela CED, conforme processo 

680381/2018. Todavia, solicitaram um parecer específico. Assim, foi 

solicitado a elas o envio de informações específicas relativas ao cargo, 

constantes da legislação e/ou edital. Foi informado também que o Parecer é 

submetido também à aprovação da CEPEF. 

Por fim, foi relatado também acerca da consulta público referente à revisão da 

Res. 143 do CAU/BR. 

Encaminhamento 
Solicitar informações complementares do parecer aos demandantes e após 

encaminhar à CEPEF para aprovação. 

 

3 Análise de Processos – 26631/2020 

Fonte Gerência Técnica 

Discussão 
Cuida-se de denúncia sobre a publicação dos projetos em redes sociais da 

Denunciada sem autorização da Denunciante. 

Encaminhamento Inadmitir por ausência de capitulação. 

 

4 Análise de Processos – 26824/2020 

Fonte Gerência Técnica 

Discussão 

Denúncia sobre uma reforma de sala comercial. O projeto proposto não 

poderia ser executado, por questões estruturais. Como não foi possível, o 

contratante resolveu procurar nova sala comercial, quando então solicitou o 

projeto para esse novo espaço. A profissional se recusou a elaborar, pois já o 

teria feito para o primeiro ambiente, e que um novo projeto, para um novo 

ambiente, seria outro objeto contratual. 

Encaminhamento Conselheiro Relator solicita Explicações Prévias. 

 

5 Análise de Processos – 27322/2020 



 

 

Fonte Gerência Técnica  

Discussão 

Trata-se de denúncia de plágio. Considerando que a denúncia contempla 

apenas fotografias de fechada, não há como analisar a falta, sendo necessário 

a observação e estudo dos projetos. 

Encaminhamento 
Conselheiro Relator solicita notificar Denunciante para complementar a 

denúncia com os projetos das obras. 

 

6 Análise de Processos – 27242/2020 

Fonte Gerência Técnica 

Discussão 

Denúncia acerca de reforma de unidade predial, em que as alterações 

realizadas pela Denunciada podem ter comprometido a segurança estrutural 

da edificação, por alterações nas paredes e sistema hidráulico. Contudo, na 

análise inicial, não pode ser identificado os relatos apenas com base nas 

imagens. 

Encaminhamento 
Conselheiro Relator solicita notificar a Denunciante para complementar a 

denúncia com os projetos da obra ou laudo técnico. 

 

Considerando a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade 

das informações prestadas (art. 7, parágrafo único, da Deliberação Plenária Ad Referendum n. 

07/2020-CAU/BR). 

 

 

Romeu José Jankowski Junior 

Assessor Jurídico e Comissões 
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