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ENCAMINHAMENTO: Oficiar as partes. Processo 5570/2015: Procedimento para 
denunciado ausente em Audiência de Instrução. ENCAMINHAMENTO: envio do termo de 
audiência e solicitação de manifestação. Processos 2074/2013 e 1099/2013: Não 
admissão da denúncia por Ausência de Laudo Técnico caracterizand,o negligência 0u 
imperícia. ENCAMINHAMENTO: Oficiar as partes e oportunizar prazo recursai de 30 dias. 
Processo 6219/2015: Solicitar esclarecimento quanto às atribuições desempenhadas 
pela arquiteta e urbanista na  para posterior verificação de conflito 
de interesse. ENCAMINHAMENTO: Oficiar a Prefeitura solicitando a cópia da portaria de 
nomeação e abertura de processo de ofício para averiguação do volume de RRT's 
emitidos pela profissional. Processo 3838/2015: Realização do Juízo de Admissibilidade. 
ENCAMINHAMENTO: Oficiar as partes e solicitar a presentação de defesa em 30 dias. g)
Execução 2680/2014: Aguardou-se, até as 17:00 horas, o comparecimento da arquiteta 
executada, conforme intimãção para recebimento de advertência publica e boleto 
referente à multa ética.ENCAMINHAMENTO: Enviar ofício declaratóro da execução e 
boleto via correios com Aviso de Recebimento. -h) Aprovação e assinatura da ata da 
última 'reunião ordinária. Apresentada a aprovada a Ata da última reunião da CED 
realizada no dia 1 O de novembro de 2015. i) Informes da Diretoria: A diretora do 
CAU/GO Isabel Pastore trouxe para discussão o processo de protocolo 294868/2015 
referente à apuração de fatos divulgados na mídia e por Comissão Especial de Inquérito 
da Assembléia L,egislativa.ENCAMINHAMENTO: Aguardar o andamento da instrução CEI 
e colher a produção de provas realizada nesta Comissão para realizar as devidas 
responsabilizações Ético-profissionais. Do que, para constar, eu, Lorena Marquete, 
secretariei a sessão, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será 
assinada por mim e pela Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina, Maria Ester de 
Souza, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze. 
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