
 

 
 Avenida Carlos Gomes, nº 501. Bairro Caiari. CEP: 76.801-166 CNPJ: 15.008.662/0001-85  

 (69) 3229-2070  atendimento@cauro.gov.br  www.cauro.gov.br  
 

 

DENÚNCIA 26932 

DENUNCIANTE WAGNER JOSÉ GUALTER 

DENUNCIADO DANIELA CARNEIRO DOS SANTOS 

 

DELIBERAÇÃO CED-CAU/RO nº 08/2020 

 

A COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA – CED-CAU/RO, reunida ordinariamente por 

videoconferência (Skype) no dia 16 de novembro de 2020, no uso das competências que lhe conferem o 

artigo 12, § 1º, da Resolução nº 104 do CAU/BR, o artigo 2º, inciso III, alínea ‘b’, da Resolução nº 30 do 

CAU/BR e o art. 93 do Regimento Interno do CAU/RO. 

 

Considerando os argumentos apresentados pelo Conselheiro Relator Djalma José Arantes no parecer de 

admissibilidade; 

Considerando que a denúncia trata de matéria conciliável, nos termos do art. 91 da Resolução nº 143 do 

CAU/BR; 

Considerando o acordo firmado entre as partes, conforme a declaração emanada pelo denunciante, 

restando exaurida a finalidade da presente denúncia;  

Considerando o que estabelece o art. 112, caput e § 2º, e o art. 113, incisos I e IV, da Resolução nº 143 do 

CAU/BR; 

 

 

DELIBEROU POR: 

 

1. Homologar os termos do acordo e aprovar o parecer do Conselheiro Relator, que opinou pelo não 

acatamento da denúncia, com o consequente arquivamento liminar, em conformidade com os 

artigos 20 e 91, ambos da Resolução nº 143 do CAU/BR; 

2. Arquive-se liminarmente, extinguindo-se o processo, nos termos do art. 21 c/c artigos 91, todos 

da Resolução nº 143 do CAU/BR. 

3. Intimar as partes desta decisão. 

Com três votos favoráveis dos conselheiros Antonio Lopes Balau Filho, Djalma José Arantes e Rodrigo 

Selhorst e Silva, conforme votação realizada através de videoconferência. 

 

Porto Velho, 16 de novembro de 2020. 

 
 

__________________________________ 
Antonio Lopes Balau Filho 

Coordenador da CED-CAU/RO 
 

Considerando a conjuntura epidemiológica e reuniões deliberativas virtuais decorrentes, atesto a veracidade e a 

autenticidade das informações prestadas. 
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