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2 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO 
3 PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO DO CONSELHO DE 
4 ARQUITETURA E.URBANISMO DE GOIÁS. REALIZADA NO DIA 
5 QUATORZE DE ABRIL DE 2015 
6 
7 Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de abril de 2015, na sala de 
8 reunião do Edifício New Concept Office, sede do CAU/GO, iniciou-se, em segunda 
9 convocação, a Reunião Ordinária da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e 

10 Formação com os seguintes pontos de pauta: a) aprovação da pauta; b) análise 
11 dos processos; e) homologação de pedido d~ registro profissional; d) 
12 apreciação de propostas extrapauta; e) informes gerais. Estavam presentes os 
13 Conselheiros Estaduais John Mivaldo da Silvei.ra (Coordenador da CEPÉF), 
14 Garibaldi Rizzo de Castro Júnior (Conselheiro Titular), Tássia Zanutto Mendes 
15 (Conselheira Suplente) , o Gerente de Fiscalização do CAU/GO Rafael Alves 
16 Santana e o Assistente Administrativo João Antônio das Chagas Silva. Ausente, 
17 justificadamente, o Conselheiro Titular Leônidas Albano da Silva Júnior. Após 
18 aprovação da pauta, deu-se início à análise dos demais pontos nela constantes. Da 
19 análise de processos : Foram analisados dezessete processos originários do 
20 CREA/GO, tendo os Conselheiros decidido, unanimemente, pelo arquivamento em 
21 razão de prescrição nos processos de nº 111505/2010-CREA/GO, nº 111504/2010-
22 CREA, 111507/2010-CREA/GO, 111506/2010-CREA/GO todos tendo como autuada 
23 a Arquiteta e Urbanista . Decidiram, por maioria, vencido o 
24 Conselheiro John Mivado, pela manutenção da multa aplicada no processo nº 
25 11942/2011 da autuada  e nos processos 1580/2011 -
26 CREA/GO, 1607/2011-CREA/GO, 1581/2011-CREA/GO do autuado  
27  . Decidiram, unanimemente, pelo cancelamento da multa e 
28 arquivamento dos processos nº 102776/2010-CREA/GO; 102778/2010-CREA/GO; 
29 102777/2010-CREA/GO; 102779/2010-CREA/GO, 102775/2010-CREA/GO da 
30 autuada     e 2030/2011-CREA/GO, 2031/2011-
31 CREA/GO, 2033/2011 -CREA/GO, 2032/2011 -CREA/GO do autuado  
32 . Foram analisados oito processos instaurados no âmbito do CAU/GO. Os 
33 conselheiros decidiram, unanimemente, pelo cancelamento da ml11ta e consequente 
34 arquivan:iento do auto de infração do processo nº 1000016026, lavrado em desfavor 
35 de . Decidiram, unanimemente, pela manutenção do auto de 
36 infração nos processos nº 100001·4089 , lavrado em desfavor do  
37 ; nº 1000014526/2014 instaurado em desfavor de ; 
38 nº 1000012799, instaurado em desfavor de ; nº 15182/2015, lavrado 
39 em desfavor de ; nº 15184/2015 lavrado em desfavor de 
40 ; nº 1000015722, lavrado em desfavor de  
41 ; nº 1000014083 lavrado em desfavor do  
42 . Da homologação dos registros profissionais definitivos: Após 
43 apreciação, foram homologados, por decisão unânime, os pedidos de registro 
44 definitivo dos seguintes profissionais: Flávia de Lacerda Bukzem, lzabella 
45 Eleida Gomes De Melo, Natália Santos Bernardes, Daniela Da Veiga 
46 Jardim Coutinho, Karla dos Santos Bezerra, Vinicius de Souza, Wanessa Mayhume 
47 Onishi Melo, Luiz Paulo rques Martins, Nathalia Gonçalves Camargo 
48 Cardoso, Anna Paula Lourenço De Moraes, Vanessa Matos Magalhàes 
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Andrade Ítalo Augusto De Castro, Fausto Henrique De Oliveira e Araujo, Rafaela 
Carlos Borges, lsabella Ribeiro de Oliveira, Aline Cristine Soares Mendes, Mônica -
Otero de Melo dos Reis, Daniela Da Veiga Jardim Coutinho, Adriano Marques 
Honório, Lucas Eduardo Dias De Almeida, Vanessa Sousa Portes, Marcos Paulo De 

· 53 Lima Lula, Camila Arantes de Melo, Daison Wobeto da Silva, Jordanna Caldas 
54 Gonçalves, Raquel Eloise E Souza. Em seguida, o Senhor Coordenador da CEPEF 
55 determinou a devolução dos autos à Gerência Técnica para efetuação dos registros . 
56 A Comissão manifestou a intenção de delegar à Área Técnica a prerrogativa para 
57 analisar e deferir os pedidos de registro provisórios e definitivos. Os processos iriam 
58 à CEPEF apenas no caso de indeferimento das solicitações. Das propostas 
59 extrapauta. Manual de• Fiscalização: conforme registrado na reunião ordinária 
60 realizada aos 1 O de março de 2015 o Conselheiro Coordenador da CEPEF 
61 questionou o Gerente de Fiscalização a respeito dos avanços quanto à elaboração 
62 do Manual de Fiscalização, no que foi informado que, devido ao acúmulo de serviço 
63 ainda não fora possível finalizá-lo. Após debates, decidiu-se que a Gerência de 
64 Fiscalização deverá elaborar e levar à CEPEF na reunião próxima, diretrizes gerais 
65 para redação do manual contemplando pontos como o fluxo processual, as 
66 discrepâncias existentes entre o sistema informatizado (SICCAU) e as resoluções 
67 pertinentes do CAU/BR; subsídios; parâmetros e valores de multa, dentre outros. Foi 
68 reafirmado pela Comissão que, muito embora sejam bem-vindas as participações de 
69 , demais setores da gestão, a prerrogativa para elaboração do manual de fiscalização 
70 é da CEPEF, sugerindo-se a intervenção colaborativa da Diretoria e da Assessoria 
71 Jurídica nas discussões. Conclamaram que cabe à CEPEF a tarefa de orientação 
72 das atividades da fiscalização. Os Conselheiros manifestaram sua preocupação 
73 quanto aos projetos da fiscalização iniciados nas gestões passadas e com execução 
74 interrompida em razão de avaliação de viabilidade por parte da atual gestão, 
75 aventando a necessidade de submeter tais projetos para deliberação do Plenário. 
76 Da Aula Magna: Os Conselheiros teceram suas considerações a respeito da Aula 
77 · Magna ministrada pela Professora Marta Romero nos dias 30 e 31 de março de 
78 2015. A Conselheira Tássia manifestou impressões positivas quanto às aulas, 
79 sugerindo fosse buscada maior participação das Instituições de Ensino na 
80 formatação da Aula Magna, especialmente quanto a decisões relativas à temas, 
81 palestrantes e etc. A Comissão considerou importante buscar, também do 
82 palestrante, suas percepções quanto à experiência visando construir um feedback 
83 utilizável em eventos futuros. Do seminário de ensino: O Conselheiro J'ohn 
84 destacou a importância da realização do seminário de ensino visando o nivelamento 
85 da qualidade dos cursos de Arquitetura. A respeito, a Comissão encaminhou os 
86 seguintes pontos: deverá ser realizado seminário sobre ensino envolvendo as 
87 Instituições ministradoras do curso de Arquitetura e Urbanismo em Goiás; a 
88 realização de reunião mensal com as Instituições de Ensino; uma reunião semestral 
89 da Comissão (a última do semestre) com representantes das Instituições de Ensino 
90 abordando pontos como a realização de palestras sc:::>bre registros profissionais para 
91 alunos formandos, sugestão de aprimoramento dos programas das universidades e 
92 a aproximação das úniversidades com o Sindicato dos Arquitetos . Sindicato dos 
93 Arquitetos: O tema ' da contribuição sindical foi levantado pelo Conselheiro 
94 Garibaldi, tendo os Conselheiros decidido pela realização de campanha orientando e 
95 informando os arquitetos d importância da associação e contribuição sindical. 
96 Contratação de motorista ra auxiliar os trabalhos da fiscalização: O Gerente 
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97 de Fi~calização ressaltou a importância de se ter um motorista que auxilie os 
98 análistas nas atividades de fiscalização . O Conselheiro Coordenador ponderou que 
99 muito embora reconheça a necessidade e apoie a iniciativa, a reivindicação envolve 

100 questões de ordem administrativa devendo ser suscitada e debatida naquele âmbito. -
101 Da análise da proposta de convênio nº 245613/2012: A proposta de convênio 
102 formulada pelo SENAI preenche todos os requisitos de admissibilidade fixados pela 
103 Comissão, estando apta a ser efetivada . Os Conselheiros informaram que, uma vez 
104 que fixados os requisitos para aprovação de tais parcerias seu encaminhamento 
105 para deliberação da CEPEF se torna desnecessário. É o que tinha a relatar, do que, 
106 para constar, eu , João Antônio das Chagas Silva, secretariei a sessão, lavrei a 
107 presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assir:,ada por mim, pelo 
108 Conselheiro Coordenador John Mivaldo da Silveira , pelo Conselheiro Estadual 
109 Titular Garibaldi Rizzo de Castro · Júnior, a Conselheira Estadual Suplente Tássia 
110 Zanutto Mendes e o Gerente de Fiscalização Rafael Alves Santana . Goiânia, aos 
111 quatorze dias do mês de abril de 2015. 
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John Mivaldo da Silveira 
Conselheiro Coordenador 

M~rr·rc:o as Chagas Silva 
aio ao Colegiado 
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