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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA E 
DISCIPLINA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

DE GOIÁS. REALIZADA NO DIA 1 O DE MARÇO DO ANO DE 2015 
' 

6 Às 14h30m (quatorze horas e trinta minutos) do dia 10 (dez), do mês de março, do 
7 ano de 2015 (dois mil e quinze), na sala de reunião do Edifício Concept Office, sede 
8 do CAU/GO, iniciou-se a Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina com 
9 os seguintes pontos de pauta: Aprovação da pauta; Análise de Procéssos; 

1 O Apreciação extrapauta; Informes gerais. Estavam presentes as Conselheiras 
11 Lorena Cavalcante, Maria Ester de Souza, Maria Luísa Adorno e, ainda, a Diretora 
12 Geral Isabel Pastore e a Analista Técnica Giovana Jacomini. A conselheira Maria 
13 Luísa Adorno chegou às 14h40min (quatorze horas e quarenta minutos). A pauta foi 
14 aprovada, com inclusão de ponto extrapauta. Após, as presentes decidiram pela 
15 inversão de · pauta com os Informes Gerais: a analista técnica informou a 
16 impossibilidade de alterar a data da reunião do mês de abril porque os ofícios de 
17 convocação de comparecimento de interessados para audiência na CED já haviam 
18 sido enviados com a data previamente combinada. A Conselheira Maria Luísa 
19 Adorno pediu a convocação de seu suplente porque não poderá comparecer. A 
20 Conselheira Lorena Cavalcante requisitou que as reuniões não se -estendessem t
21 para além das 18hOOr:n (dezoito horas) porque assumiu compromisso no período 
22 noturno. Encamin'hamento: deliberou-se que a partir de maio, as reuniões sejam , 
23 alteradas de segunda-feira para terça-feira porque a Conselheira Maria Luísa Adorno 
24 ministra aulas às segundas-feiras, mas' que no .mês de abril a data agendada ficou 
25 para o dia 13 (treze). Apreciação extrapauta: a Diretora Geral Isabel Pastore abriu 
26 a discussão sobre ,a retirada de processos do CAU pelos Conselheiros para análise 
27 dos mesmos quando solicitado vistas do processo. Encaminhamento: enquanto 
28 não há uma orientação específica do CAU/BR, a comissão resolveu que será 
29 entregue uma cópia do processo sempre que solicitado vista processual pelos 
30 conselheiros, deixando claro que nenhum processo pode ser retirado da sede do 
31 CAU/GO. O Processo nº 2431 , que já havia sido 
32 encar:ninhado na reunião anterior para o Plenário com decisão de advertência 
33 reservada foi explanado para a Conselheira Maria Luísa Adorno, pois ela não estava 
34 presente na reunião anterior, e pediu vistas do processo na reunião plenária. Após a 
35 discussão, a conselheira pegou uma cópia do processo para sua análise e novo 
36 parecer que deverá ser encaminhado para apreciação na próxima reunião plenária. 
37 Análises dos Processos Éticos. Processo nº 3520/2014 , 
38 Processo nº 1573/2013 , Processo nº 2233/2014 
39 , Processo nº 4619/2014 , 
40 tendo sido feitos os encaminhamentos dos processos supra, em conformidade com 
41 o que determina a Resolução nº 34. Quanto ao Processo nº 4907/2015 
42 , a CED solicita que seja encaminhado ofício ao denunciante solicitando 
43 esclarecimentos sobre qual o objeto da denúncia. Em seguida, as presentes 
44 discutiram sobre o fornecimento de informações sobre a existência de processos 
45 éticos sofrido por profissionais para pessoas que fizerem tal solicitação pelo 
46 atendimento porque, atualmente, essa informação não é fornecida e há demanda, 1 
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principalmente de empresas interessadas em contratar profissionais.
Encaminhamento: enviar a demanda para o Plenário. Até a decisão final, o 
CAU/GO deve fornecer a informação desde que preenchido um formulário com os 
dados e razão da solicitação pelo consultante. A Coordenadora agradeceu a 
presença de todos e deu por encerrada a sessão. Do que, para constar, eu, Giovana 
Lacerda Jacomini 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 coordenadora adjunta Maria Luísa Adorno, 
pela conselheira Lorena Cavalcante e pela Diretora Geral Isabel Pastore, aos dez 
dias do mês de março do ano d� dois mil e quinze. 

��kÍu-y 
Maria Ester de Souza 
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