
 

 

 

SÚMULA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CED-CAU/GO 

 

DATA 03 de setembro de 2020 HORÁRIO 14h30min às 15h30min 

LOCAL ONLINE [Plataforma Zoom] 

 

ASSESSORIA Romeu José Jankowski Júnior 

PARTICIPANTES 

Fernanda Antônia Fontes Mendonça Coordenadora 

Frederico André Rabelo Coordenador-adjunto 

Manoel Alves Carrijo Filho Conselheiro Membro 

Giovana Lacerda Jacomini Gerente Técnica 

 

PAUTA  

1 
Leitura e aprovação da Súmula da 60ª 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 

Considerando a previsão de retomada do trabalho presencial na CED do 

CAU/GO, em regime de revezamento, a partir de outubro de 2020, foi 

sugerida a retomada gradual dos processos disciplinares suspensos, 

priorizando, inicialmente, as novas denúncias, cujas partes ainda não foram 

notificadas. 

Encaminhamento 
Autorizar a retomada gradual dos processos suspensos, a partir de Outubro de 

2020, com as emissões de intimações e notificações de praxe em Novembro. 

 

3 
Análise de Processos – 27.721/2020, 27.722/2020, 27.741/2020 e 

27.742/2020 



 

 

Fonte Gerência Técnica 

Discussão 

Denunciante versa sobre a contratação de duas profissionais Arquitetas e 

Urbanistas para construção de dois edifícios e que, por diversos fatores, 

incorreram em descumprimento contratual, gerando consequências de ordem 

financeira, por conta dos atrasos. As denúncias identificadas acima possuem 

o mesmo Denunciante, pois foram divididas entre os dois empreendimentos e 

para cada uma das Denunciadas contratadas, gerando os 4 protocolos 

distintos. 

Todavia, analisando os documentos, os Conselheiros identificaram que as 

condutas narradas como infrações ocorreram num período de 2012 a 2013. 

Portanto, nos termos do art. 23 da Lei 12.378/2010, estariam prescritas as 

pretensões punitivas das sanções disciplinares. 

Encaminhamento 
Inadmitir a denúncia, na forma do art. 20, § 1, VI, da Resolução n. 143 do 

CAU/BR. 

 

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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