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2 ATA DA REUNIÃO o'RDINÁRIA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO 
3 PROFISSIONAL. ENSINO E FORMAÇÃO DO CONSELHO DE 
4 ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS. REALIZADA NO DIA 
5 TREZE DE MAIO DE DOIS MIL E QUINZE 
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11 Às quatorze horas do dia treze de maio de dois mil e quinze, na. sala de reunião do 
12 Edifício New Concept Office, sede do CAU/GO, iniciou-se, em primeira convocação, 
13 ·a Reunião Ordinária da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formaçãq -
14 CEPEF com os seguintes pontos de pauta: a} aprovação da pauta; d) discussão a 
15 respeito do manual de fiscalização; c} apreciação de propostas extrapauta; b) 
16 análise dos processos de auto de infração; c} homologação de pedido de 
17 registro profissional; f} informes gerais. Estavam presentes os Conselheiros 
18 Estaduais Garibaldi Ri.zzo de Castro Júnior (Conselheiro Coordenador Adjunto da 
19 CEPEF), o Conselheiro Titular Leônidas Albano da Silva ·Júnior, a Conselheira 
20 Suplente Elenise Silva Araújo , o Gerente de Fiscalização Rafael Alves Santana e o 
21 Assistente Administrativo João Antô.nio das Chagas Silva. Ausente , justificadamente, 
22 o Conselheiro Coordenador John Mivaldo da Silveira. Após verificação da pauta, 
23 alguns pontos foram reordenados para ·otimizar o desenvolvimento dos trabalhos. 
24 Foi feita a leitura da ata da reunião ordinária realizada aos quatorze de abril de dois 
25 · mil e quinze, quando o Conselheiro Leônidas - no que foi seguido pelos demais 
26 Conselheiros presentes, manifestou preocupação quanto à necessidade de se 
27 realizar reuniões mensais na sede das faculdades de arquitetura. Em substituição, , 
28 sugeriu que a reunião semestral fosse realizada trimestralmente, excluindo-se as 
29 reuniões mensais. A sugestão foi acatada pelos demais Conselheiros e será objeto 
30_ de discussão na reunião ordinária seguinte. O mesmo Conselheiro, que é 
31 Coordenador da Comissão de Administração e Finanças, quanto à contratação de 
32 motorista de apoio à fiscalização, salientou o empecilho financeiro. Da discussão a 
33 respeito do manual de fiscalização: o Gerente de Fiscalização iniciou sua 
34 explanação afirmando que os CAU/UF adotam o manual de fiscalização elaborado 
35 pelo CAU/BR. Em seguida, apresentou o ·modelo de manual a ser adotado pelo 
36 CAU/GO, e informou que este _ será enviado para o endereço eletrônico dos 
37 Conselheiros para análise. Durante as · discussões relativas ao manual, o 
38 Conselheiro Leônidas sugeriu que a fiscalização apresentasse, em cada reunião, 
39 balanço das atividades realizadas no mês anterior. As sugestões foram acatadas 
40 pelos demais Conselheiros. Da análise · çte processos. Dos autos de infração. 
41 Inicialmente foram analisados vinte autos de infração instaurados no âmbito do 
42 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, tendo os Conselheiros 
43 decidido pelo arquivamento, em razão de prescrição, nos autos nº 105066/201 O, 
44 105067/2010, 105073/2010, 108300/2009, 108301/2009, 108302/2009, 
45 108303/2009, 105074/201 O, 108306/2009, 108304/2009, 108687/201 O, . 
46 · 108308/2009, 108305/2009, ' 1083 2009, todos lavrados em desfavor do arquiteto 
47 . e urbanista  . Decidiram, ainda, pelo cancelamento 
48 do auto de infração na forma das r, s ectivas decisões, nos rocessos nº 6033/2011 , 
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49 6036/2011, 6034/2011 , 6032/2011, ambos lavrados em desfavor do arquiteto e 
50 urbanista . Em seguida, foram analisados dois autos de 
51 infração instaurados no âmbito do CAU/GO. tendo os Conselheiros decidido pela 
52 manutenção do auto de infração nº 1000012843/2015, lavrado em desfavor de 
53 . Após análise do auto de infração nº 1000015914/2015, 
54 os. Conselheiros decidiram por remeter os autos à gerência de fiscalização visando a 
55 realização de novas diligências, nos termos do especificado em despacho. Dàs 
56 denúncias. Foram analisadas duas denúncias. Na denúncia nº 5"405, formulada 

, 57 por denunciante anônimo, os Conselheiros decidiram pelo arquivamento, porém, 
58 orientaram a Áre9 Técnica no sentido de que, quando o tema da denúncia situar-se 
59 fora do âmbito de atuação do CAU/GO que haja a comunicação do Órgão 
60 competente. Na análise da denúncia nº 4730 os Conselheiros decidiram pelo 
61 arquivamento, por ser a solução normativamente mais correta. Entretanto, os 
62 Conselheiros decidiram por, através do estreitamento de relações com o Instituto do 
63 Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, buscar implementar instrumentos 
64 que visem à defesa e valorização do patrimônio arquitetônico e urbanístico das 
65 cidades. Durante os debates, o Conselheiro Leônidas ressaltou que a CEPEF deve, 
66 através de suas decisões e ações, buscar repercussões concretas na sociedade, 
67 não se limitando, pura e simplesmente, à análise casuística dos processos postos • 
68 em discussão. Dos pedidos de registro profissional definitivo: Foi analisado o 
69 protocolo nº 255739/2015_, tendo os Conselheiros decidido pela homologação do 
70 pedido qe registro profissional definitivo dos seguintes arquitetos e/ urbanistas: Hugo 
71 Sales Cordeiro, Lucas Henriqu~ dos Santos, Sarnia Aparecida Leva, Paulo Arthur 
72 · Silva Aleix9, Letícia Lorrane Santos Silva, Thiago Silva Oliveira, Hugo Sales 
73 Cordeiro, Wanessa Siqueira dos Santos Prado, Julliana Barbosa de Almeida, Gabriel 
74 Barbosa Rod,rigues, Yuri Arantes, Nayara Almeida Sartori dos Santos. Em seguida, 
75 os Conselheiros .,. d'ªvolve.ram os autos à Gerência -Técnica para realização dos 
76 registros. Os Conselheiros foram informados de que por expressa determinação 
77 regulamentar - art. 7° da Resolução nº 19 do CAU/BR, os proces
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78 pedido de registro profissional definitivo e provisório devem, necessariamente, 
79 passar pelo crivo analítico da CEPEF. Das propostas extrapauta. Dos processos 
80 levados para consulta. Os Conselheiros passaram à análise dos processos nº 
81 1000012221/2914, 1000015588/2015, 1000015734/2015, 1000Ó14936/2014 levados 
82 para consulta e orientação. A Gerência de Fiscalização informou que, em razão da 
83 redação constante na Resolução nº 22 do CAU/BR, e do entendimento do CAU/BR 
84 demostrado na análise dos processos onde houve recursos sobre a autuàção,· e 
85 onde o CAU/BR sugeriu arquivamento dos processos, não é possível exigir dos 
86 condomínio o registro de pessoa jurídica no CAU. O Conselheiro Leônidas ratificou 
87 a necessidade de se buscar formas de aprimoramento das citadas normas, 
88 salientando o papel dos servidores envolvidos nas atividades de fiscalização. 
89 Sugeriu fossem intentadas ações junto aos órgãos legislativos competentes 
90 objetivando o aprimoramento das normas - Lei e Resoluções. Do seminário ~e 
91 alinham~nto das Comissões de Ensino e Formação: O Conselheiro Garibaldi 
92 descreveu a participação no seminário de Alinhamento das Comissões de Ensino e 
93 Formação dos CAU/UF realizada em Brasília aos oito de maio de dois mil e quinze 
94 através ·de relatório elaborado pela a ·stente técnica Lorena Marquete da Silva, 
95 cujo teor segue anexo como parte A grante da presente Ata. O Conselheiro 
96 Leônidas aventou a possibilidade de s utilizar o georreferenciamento da matriz de 
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97 mobilidade para orientar os trabalhos da fiscalização. Da reunião mensal com os 
98 representantes das Instituições de Ensino. Conforíl)e já deliberado pela 
99 Comissão, a próxima reunião ordinária da CEPEF será realizada com a participação 

100 das Instituições de Ensino. Os Conselheiros, sugeriram a presença do Presidente do 
101 Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, da Conselheira Federal Maria Eliana 
102 Jubé Ribeiro, da Assistente Técnica Lorena Marquete e dos Conselheiros Suplentes 
103 da CEPEF/GO. A Comissão determinou o envio das convocações. Considerando a 
104 qua_ntidade de participantes o evento deverá ser realizado em auditório. Feiram 
105 fixados, inicialmente, os seguintes pontos de pauta: a) Aula Magna (impressões 
106 gerais das instituições sobre o evento, inclusive críticas e sugestões de palestrantes 
107 e temas); b) -prova ou residência como requisito para registro no Conselho de 
108 Arquitetura e Urbanismo; c) a percepção das Instituições de Ensino a respeito do 
109 papel do CAU na formação do profissional arquiteto. Ficou determinado que os 
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11 O demais pontos de pauta deverão ser elaborados a partir dos assuntos tratados no 
111 Seminário de Alinhamento das CEF/GO. Demais pontos debatidos: o Conselheiro 
112 Leônidas sugeriu a elaboração de planilha ou quadro que fácilite o acompanhamento 
113 da efetivação prática dos encaminhamentos dados pela CEPEF. Foi determinada a 
114 elaboração e impressão de fluxograma processual visando facilitar a consulté:;l dos 
115 Conselheiros. É o que tinha a relatar, do que, para constar, eu, João Antônio das 
116 Chagas Silva, secretariei a sessão, lavrei a presente ata que, depois de lida e 
117 achada conforme, será assinada por mim, pelo Conselheiro Coordenador Adjunto 
118 Garibaldi Rizzo de Castro Júnior, o Conselheiro Estadual Titular Leônidas Albano da 
119 Silva Júnior, a Conselheira Estadual Suplente Elenise Silva Araújo e o Gerente de 
120 Fiscalização Rafael Alves Santana. Goiânia , aos treze dias do mês de maio de dois 
121 mil e quinze. 
122 
123 
124 ~ > 
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126 da Silva únior 
127 · o Estadual Titular 
128 
129 
130 
131 Elenise Silva Araújo 
132 Conseíheira Estadual Suplente 
133 
134 
135 
136 Rafael Alves Santana 
137 Gerente Técnico e de Fiscalização 
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l de apoio ao Colegiado 
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