
 

 

SÚMULA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA CED-CAU/GO 

 

 

DATA 05 de abril de 2021 HORÁRIO 14h30min às 16h00min 

LOCAL ONLINE [Plataforma Zoom] 
 

ASSESSORIA Romeu José Jankowski Júnior 

PARTICIPANTES 

Giovana Pereira dos Santos Coordenadora 

Roberto Cintra Campos Coordenador-adjunto 

Flavia de Lacerda Bukzem Conselheira Membro 

Giovana Lacerda Jacomini Gerente Técnica 
 

PAUTA  

1 Visto da Súmula da 66ª reunião ordinária da CED-CAU/GO  

Discussão 
A súmula foi encaminhada juntamente com a convocação, a Coordenadora 

questiona se há alguma dúvida ou questionamento sobre os documentos. 

Encaminhamento Súmula aprovada por unanimidade. 

 

ORDEM DO DIA 

2 Análise de Regulamentação de Audiência Virtual 

Fonte Assessoria de Plenário e Comissões 

Discussão 

Considerando que ainda poderá demorar o retorno das reuniões presenciais da 

CED, e a necessidade de instruir alguns processos com audiências, foi 

analisada proposta de regulamentação das reuniões virtuais para realização de 

audiências. A proposta de Deliberação Plenária foi analisada pelos 

conselheiros e discutida, considerando a Resolução 143 do CAU/BR. 

Encaminhamento 
Propor ao Plenário do CAU/GO a proposta de regulamentação das 

audiências. 

 

3 Análise de Processos – 31.338/2021 e 31.370/2021 

Fonte Gerência Técnica 



 

 

Discussão 

As denúncias apresentadas, de maneira anônima, possuem como objeto e 

profissional denunciada, a mesma da que consta do Processo n. 30.416/2021, 

que já teve a sua instauração determinada, conforme reunião do dia 

05/03/2021. 

Encaminhamento 
Arquivar as denúncias ante a existência de denúncia com o mesmo objeto em 

face da mesma profissional. 

 

4 Análise de Processos – 31.365/2021 

Fonte Gerência Técnica 

Discussão 

A Gerente Técnica relata a denúncia contra profissional que estaria 

descumprindo o contrato, como atrasados e demais diligências inerentes às 

obrigações, como acompanhamento da obra, dentre outras. Informa que o 

Denunciado foi notificado para regularizar as pendências, mas que não 

surtiram efeitos, ensejando danos ao Denunciante. Foram identificados 

RRT’s de projeto e execução para a obra objeto da denúncia. Os conselheiros 

analisaram os vídeos e imagens anexadas à denúncia, além dos contratos e 

demais documentos. 

Encaminhamento Relatora solicita explicações prévias ao Denunciado. 

 

 

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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