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46 credenciamento para profissionais. A coordenadora sugeriu elaborar um banco de 
47 dados de profissionais da área de engenharia e arquitetura obedecendo a critérios 
48 específicos, como: o profissional deve possuir no mínimo uma especialização em 
49 perícia técnica, cinco anos de formado e uma CAT na área de perícia técnica. O 
50 valor deverá ser determinado conforme tabela de preços do CAU/GO e CREA/GO. 
51 ENCAMINHAMENTO: deliberou-se por encaminhar o assunto à CED/BR para 
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apreciação nas reuniões que ocorrerão nos dias 07 (sete) e 8 (oito) deste mês e que 
contará com a presença da coordenadora da CED/GO e da assessora jurídica do 
CAU/GO. Posteriormente,_ a gerente geral se retirou da reunião. Audiência de 
conciliação: processo nº 2680/2014 , convocou-se as 
partes para a audiência e ambas receberam os ofícios, conforme A.R. (Aviso de 
Recebimento) que consta nos autos. Contudo, a denunciante entrou em contato com 
o CAU/GO por telefone e por e-mail informando da impossibilidade de estar presente
por conta de problemas de saúde e evidenciou que ela não possui interesse em
remarcar a data visto que não vê concilíação com a denunciada e que até já deu
andamento à obra com outro profissional. Já a denunciada recebeu o A. R., mas não
confirmou presença, não retornou às ligações do CAU/GO nem compareceu à
reunião. Mediante os fatos acima mencionados, a Comissão deliberou por dar
continuidade ao processo, seguindo à revelia, conforme dispõe a Resolução nº 34
.do CAU/BR. Análises dos Processos Éticos. Foram analisados nove processos.
Processo nº 4907/2015  na apreciação do processo no mês de
março a Comissão solicitou mais esclarecimentos do objetivo da denúncia, a _
denunciante solicitou participar da reunião que ocorreu no mês de abril e prestou
esclarecimentos sobre a denúncia, contudo, ficou deliberado que ela teria que
apresentar esses esclarecimentos por escrito, de forma clara, concisa e objetiva. O

- novo documento apresentado pela denunciante não incluiu fatos novos na denúncia,
porém, explicitou as solicitações · perante o CAU/GO. ENCAMINHAMENTO: a
conselheira e coordenadora Maria Ester apresentou declaração de impedimento em
sua atuação neste processo, a julgar por ter o nome de sua irmã citado na denúncia
e que também trabalhou com outro nome apontado. Em relação às solicitações que
a denunciante apontou de reconhecimento, reparação, retratação por parte do órgão

77 denunciado e seus representantes quanto à autoria e co-autoria do projeto, da 
78 divulgação da existência do projeto e da informação sobre a forma de contratação 
79 do atual projeto que está sendo executado pelo órgão denunciado deliberou-se que 
80 essas questões fogem da alçada desta Comissão de Ética e Disciplina e que não é 
81 objeto da leL nº 12.378/201 O nem do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR. 
82 Entretanto, referente à solicitação de informação sobre a regularidade do outro 
83 arquiteto contratado e se há registro de RRT, a denunciante pode ser oficiada com 
84 estes ·esclarecimentos. Por fim, deliberou-se pela NÃO ADMISSIBILIDADE desta 
85 denúncia, tendo em vista os fatos supracitados e oficiar a denunciante. Processo nº

86 4619/2014  a denunciada apresentou-explicações prévias 
87 que divergem das alegações que a denunciante apresentou na denúncia. 
88 ENCAMINHAMENTO: deliberou-se pela convocação das partes para audiência de 

� 89 conciliação, em 16/06/15. Processo nº 5570/2015 , Processo 
90 nº 5406/2015  e Processo nº 4913/2015 (Anônimo) o Presidente do 
91 CAU/GO encaminhou as denúncias para conhecimento e posterior juízos de 
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admissibilidade. ENCAMINHAMENTOS: deliberou-se por oficiar os denunciados, 
facultàndo-os a apresentação de explicações prévias. Processo nº 100296/2011 

 o processo retornou do ÇAU/BR após Deliberação Plenária 
- DPOBR nº 0010-01/2015:... com o agravamento da sanção que havia sido aplicada
pelo Plenário cfo CAU/GO. ENCAMINHAMENTO: deliberou-se por seguir as
recomendações do CAU/BR, oficiando o denunciado da DPOBR nº 0010-01/2015
para que ele, caso queira, formule suas alegações no prazo de 10 (dez) dias
corridos. Processo nº 1504/2013  deliberou-se por
seguir o rito da Resolução nº 34 do CAU/BR. ENCAMINHAMENTO: oficiar as partes
intimando-as para participar de audiência de instrução, em 04/08/15. Processo nº

1099/2013  e Processo nº 2074/2013 
 ambos os processos estão aguardando a apresentàção

de parecer técnico conclusivo. ENCAMINHAMENTO: oficiar os denunciantes do
prazo de 30 (trinta) dias para que eles apresentem o parecer técnico conclusivo ou
evidenciem novos fatos, salientando que decorrido o prazo supracitado e não
havendo a apresentação de fatos novos os processos serão arquivados. Informes
gerais: a coordenadora informou que está indo para Brasília participar da reunião
da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR, nos dias 07 e 08 (sete e oito) de
maio e que levará os questionamentos referentes à avaliação que a Caixa
Econômica Federal realiza quanto à avaliação de imóveis além da discussão sobre a
elaboração de laudos técnicos conclusivos quando se tem dois laudos divergentes
em um mesmo processo. A Coordenadora agradeceu a presença de todos e deu
por-encerrada a sessão. Do que, para constar, eu, Andressa Mendonça secretariei a
sessão, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada
por mim, pela Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina, Maria Ester de
Souza, pela Coafáenadora Adjunta Maria Luísa Adorno, pela conselheira Lorena
Cavalcante, pela Analista Técnica Giovana Jacomini e pela Gerente Geral Isabel
Pastore, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze.
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