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DENÚNCIA 22316 

DENUNCIANTE Katia Caroline de Souza 

DENUNCIADO Ricardo Galego Caetano 

DATA 19/07/2019 

RELATOR Daniela Carneiro dos Santos 

DELIBERAÇÃO Nº 09/2019 – CED-CAU/RO 

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

Velho/RO, na sede do CAU/RO, no dia 19 de julho de 2019, 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 artigo 94, inciso II do Regimento Interno do CAU/RO. 

Considerando os argumentos apresentados pelo Conselheiro Relator e por não se tratar de 

matéria conciliável, nos termos do art. 91
1
, da Resolução nº 143 do CAU/BR; 

DELIBEROU POR: 

1. Não designar a realização de audiência de conciliação, uma vez que não se trata de 

matéria conciliável. 

2. Retornar os autos ao Conselheiro Relator para parecer com proposta de acatamento da 

denúncia e consequente instauração do processo ético-disciplinar ou não acatamento da 

denúncia e a consequente determinação do seu arquivamento liminar, nos termos do art. 

20, da Resolução nº 143 do CAU/BR. 

Com dois votos favoráveis dos conselheiros Antônio Lopes Balau Filho e Daniela Carneiro dos 

Santos. 

 

Porto Velho, 19 de julho de 2019. 

 

ANTONIO LOPES BALAU FILHO 
Coordenador 

____________________________________ 

 

 

 

 

DANIELA CARNEIRO DOS SANTOS 

Suplente 

____________________________________ 

 

  

  

DJALMA JOSÉ ARANTES 
Suplente 

 

Ausência justificada 
 

                                                        
1
 Art. 91. Caso os fatos denunciados versem sobre matéria de conduta conciliável, o relator poderá propor, antes da 

decisão de admissibilidade ou no curso da instrução, designação de audiência de conciliação. 

§ 1° Não são conciliáveis as condutas de que resultem danos: 

I – à integridade física; 

II – a terceiros; 

III – ao interesse público; 

IV – ao patrimônio público; 

V – ao meio ambiente. 
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