
 

 

SÚMULA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA CED-CAU/GO 

 

DATA 12 de julho 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 
 

PAUTA  

1 Visto da Súmula da 69ª 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 Processos – 32.254/2021 

Fonte Assessor de Plenário e Comissões 

Discussão 

Cuida-se de denúncia por suposto descumprimento contratual. Todavia, a 

denúncia não apresenta elementos fáticos e probatórios capazes de 

demonstrar as alegações sobre a conduta da profissional, as obrigações 

pactuadas e do descumprimento do contrato. Assim, a denúncia não preenche 

os incisos III e IV do art. 11, que trata dos requisitos, sendo então 

determinado o seu arquivamento preliminar, conforme. Art. 20, da Resolução 

143 do CAU/BR. 

Encaminhamento 
Conselheira Relatora Giovana Pereira dos Santos pela inadmissão da 

denúncia. 

 

3 Análise de Processos – 23.350/2019 

Fonte Assessor de Plenário e Comissões 

Discussão 
Análise e aprovação do relatório de admissibilidade. Minuta apresentada pelo 

Relator e aprovada pelos membros. 

Encaminhamento Notificar as partes acerca do juízo de admissibilidade. 



 

 

 

4 Análise de Processos –31.365/2021 

Fonte Assessoria de Plenário e Comissões 

Discussão 

Profissional denunciado apresenta explicações prévias, que são analisadas 

pela Conselheira Relatora. A preliminar de ilegitimidade ativa é acatada pela 

Relatora, uma vez que o Denunciante não é parte do contrato, e não constam 

documentos que justifiquem sua condição de representação, motivo pelo qual 

a denúncia é inadmitida, nos termos do art. 20 da Resolução 143 do CAU/BR 

Encaminhamento 
Conselheira Relatora Giovana Pereira dos Santos pela inadmissão da 

denúncia. 

 

5 Análise de Processos – 30.330/2020 

Fonte Assessoria de Plenário e Comissões 

Discussão 

O processo retorna à pauta após o Denunciado apresentar explicações prévias 

e documentos. O Conselheiro relator solicita vistas para análise dos 

documentos apresentados e elaboração do respectivo juízo de 

admissibilidade. 

Encaminhamento Conselheiro Relator Roberto Cintra solicita vistas do processo. 

 

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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