
 

 

 

SÚMULA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA CED-CAU/GO 

 

DATA 04 de dezembro de 2020 HORÁRIO 14h30min às 16h00min 

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 63ª 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 Análise de Processos – 30144/2020 

Fonte Gerência Técnica 



 

 

Discussão 

O denunciante informa que adquiriu um imóvel por leilão, e que por tal 

motivo não foi possível verificar as condições do imóvel. Após ter acesso ao 

imóvel, identificou problemas estruturais no imóvel, corroborados por relatos 

da antiga moradora. Informa que a unidade em questão não consta do projeto 

original, que seria no início um “vazio”, que posteriormente teria sido 

transformado em unidade. Há laudo técnico, elaborado em 2018, em que são 

identificados vícios construtivos. O responsável técnico pelo edifício, ora 

denunciado, possui para uma ART 164231, datada de 30/08/1993. 

Todavia, analisando os documentos, os Conselheiros identificaram que as 

condutas narradas como supostas infrações ocorreram num período superior 

ao prazo prescricional de 05 anos. 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. 

 

3 Análise de Processos – 30330/2020 

Fonte Gerência Técnica 

Discussão 

Denunciante relata que obra vizinha, de responsabilidade do Denunciado, 

estaria causando danos ao seu imóvel. Houve constatação da Defesa Civil de 

irregularidades, mas que não podem ser conclusivas acerca do motivo ou 

origens dessas anomalias estruturais. Os documentos juntados não viabilizam 

qualquer indício ou nexo de responsabilidade. 

Encaminhamento 
Conselheiro Relator solicita apresentação de laudo técnico/pericial 

conclusivo. 

 

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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