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COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA – CED-CAU/RO 

 

SESSÃO  Reunião Ordinária N° 26/2019 - CED–CAU/RO 

PROCESSO DENÚNCIA N° 22316/2019 

INTERESSADO 
Denunciante: KATIA CAROLINE DE SOUZA  
Denunciado: RICARDO GALEGO CAETANO 

ASSUNTO DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

DELIBERAÇÃO N° 06/2019 – CED-CAU/RO 

 
 
A COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA – CED-CAU/RO reunida ordinariamente em Porto 
Velho, na sede do CAU/RO, no dia 31 de maio de 2019, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, considerando o disposto no Capítulo VII, Art. 47 do Regimento Interno do 
CAU/RO, após análise do assunto em epigrafe, e considerando o conhecimento da matéria 
encaminhada para apreciação da CED-CAU/RO. 
 
Considerando o compromisso da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR no contínuo 
aperfeiçoamento dos normativos que tratam de ética e disciplina no âmbito profissional da 
Arquitetura e Urbanismo; 
 
Considerando a importância de uma correta continuidade nos procedimentos de ética e 
disciplina no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia. 
 
Considerando os artigos 17 a 23 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que dispõem 
sobre o exercício ético da profissão de arquiteto e urbanista; o Código de Ética e Disciplina do 
CAU/BR, instituído pela Resolução CAU/BR n° 52, de 6 de setembro de 2013; as infrações e 
sanções ético disciplinares previstas na Lei n° 12.378 e no Código de Ética e Disciplina; as 
formas de instauração e condução do processo ético-disciplinar; o recurso; e a prescrição da 
pretensão punitiva;   
 
Considerando o art. 20 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que determina a edição 
de atos normativos do CAU/BR para regulamentar a condução dos processos ético-
disciplinares no âmbito dos CAU/UF e do CAU/BR;   
 
Considerando a Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo 
no âmbito da Administração Pública Federal;   
 
Considerando o Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, aprovado na forma do Anexo da 
Resolução CAU/BR n° 52, de 6 de setembro de 2013;   
 
Considerando o art. 5°, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de 
outubro de 1988, que assegura aos litigantes, em processo administrativo, o contraditório e 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
 
Considerando sobre as normas para condução do processo ético-disciplinar no âmbito dos 
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), para aplicação e execução das 
sanções de mesma natureza, para o pedido de revisão e para a reabilitação profissional, e dá 
outras providências. 
 
 
 

mailto:secretariageral@cauro.gov.br


 
 

-166 | CNPJ: 15.008.662/0001-85  

 (69) 3229-  

 

DELIBERA: 

 

1. Pela designação da conselheira Daniela Carneiro dos Santos como relatora para 

parecer de admissibilidade e presidir a instrução processual da Denúncia n° 

22316/2019, com ressalva de que deve apresentar o parecer na próxima reunião 

ordinária da CED-CAU/RO. 

 

 

 
Porto Velho/RO, 31 de maio de 2019. 

 
 
 

 
 

ANTONIO LOPES BALAU FILHO___________ AUSÊNCIA JUSTIFICADA___________ 
(Coordenador) 
 
 
 

DJALMA JOSÉ ARANTES ________________________________________________ 
(Membro Suplente)  

 

 

DANIELA CARNEIRO DOS SANTOS _____________________________________________ 
(Membro Suplente) 
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