
 

 

SÚMULA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA CED-CAU/GO 

 

DATA 06 de agosto de 2021 HORÁRIO 14h30min às 16h00min 

LOCAL ONLINE [Plataforma Zoom] 
 

ASSESSORIA Romeu José Jankowski Júnior 

PARTICIPANTES 
Giovana Pereira dos Santos Coordenadora 

Flavia de Lacerda Bukzem Conselheira Membro 

Giovana Lacerda Jacomini Gerente Técnica 
 

PAUTA  

1 Visto da Súmula da 70ª 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 – 30.236/2020 

Fonte Gerente Técnica 

Discussão 

Denunciante narra que contratou do Denunciado projeto arquitetônico e 

estrutural, mas que o profissional não se compromete a entregar os projetos 

dentro das normas da ABNT. Alega que o projeto apresentado apresenta 

diversos vícios que podem levar desabamento da obra e outros graves danos. 

Contudo, dada a natureza técnica do projeto e as especificações das supostas 

irregularidades apontadas, há que se concluir que a denúncia refere-se à 

negligência, imprudência, imperícia ou erro técnico, e que nos termos da Res. 

143 do CAU/BR, deverá ser fundamentada e  instruída por um laudo técnico 

referente ao assunto. 

Encaminhamento 

Notificar o denunciante para que, nos termos do §2º do Art. 20, da Res. 143, 

complemente a denúncia com laudo técnico conclusivo acerca das 

irregularidades apontadas. 

 

3 Análise de Processos – 32.591/2021 

Fonte Gerente Técnica 



 

 

Discussão 

Narra a denunciante que a profissional denunciada teria recebido de sua loja 

valores a título de comissões por vendas erradas. Foram anexados 

comprovantes de pagamentos. 

Contudo, a Conselheira Relatora não pôde concluir minimamente sobre os 

fatos, pois não há imputação de conduta específica da Denunciada, ou o que 

são “vendas erradas’. A denúncia não conta com narração dos fatos que 

motivam, nem de documentos ou provas a serem produzidas, contrariando o 

que dispõe o art. 11 da Res. 143 do CAU/BR. Destaca-se que a denúncia 

possui apenas duas linhas e é acompanhada apenas de comprovantes de 

transferência de disponibilidades. 

Encaminhamento 
Notificar a denunciante para que, nos termos do §2º do Art. 20, da Res. 143, 

complemente a denúncia. 

 

4 Análise de Processos –31.365/2021 

Fonte Assessoria de Plenário e Comissões 

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

Relatora e aprovada pelos membros. 

Encaminhamento Notificar as partes acerca do juízo de admissibilidade 

 

5 Análise de Processos – 32.325/2021 

Fonte Assessoria de Plenário e Comissões 

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

Relatora e aprovada pelos membros. 

Encaminhamento Notificar as partes acerca do juízo de admissibilidade 

 

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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