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Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de Goiás 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO, 
ENSINO E FORMACÁO PROFISSIONAL DO CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS, REALIZADA NO DIA 
QUINZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE 

Aos quinze dias do mês de setemqro de dois mil e quinze, na sala de reunião da sede do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás - CAU/GO, situada na Avenida do Comércio , 
nº 25 , Edifício Concept Office , 3° andar, Vila Maria· José, iniciou-se, em primeira convocação , 
a Comissão de Exercício , Ensino e Formação Profissional - CEEFP, com os seguintes 
pontos de pauta: a) aprovação da pauta ; b) aprovação das atas das reuniões de julho e 
agosto do ano corrente ; c) apreciação de propostas extrapauta ; d) relatório de ações da 
Gerência de Fiscalização no mês; e) avaliação da aula magna; f) definição de projetos da 
comissão; g) organização da reunião com a participação dos coordenadores de curso; h) 
análise de processos de auto de infração; j) informes gerais. Presentes Conselheiros 
Estaduais do CAU/GO John Mivaldo da Silveira (Coordenador da CEEFP) , Garibaldi Rizzo 
de Castro Júnior e Leônidas Albano. Também estiveram presentes o Gerente de 
Fiscalização Edinei Barros e o Assessor Jurídico Lucas Ribei ro. O Coordenador verificou o 
quórum e declarou aberta a reunião ordinária . a) aprovação da pauta . A pauta foi aprovada 
por unanimidade. b) aprovação das atas das reuniões de julho e agosto do ano 
corrente. As atas foram aprovadas por unanimidade. c) apreciação de propostas 
extrapauta. Não houve proposta extrapauta . d) relatório de ações da Gerência de 
Fiscalização no mês. O Gerente de Fiscalização Edinei Barros apresentou o Relatório da 
GEFISC do mês de agosto de 2015: foram apuradas oito denúncias, de um total de dez 
protocoladas no Conselho durante o mês de agosto; foram fiscalizados 27 (vinte e sete) 
profissionais no evento MORAR MAIS 2015, dos quais 24 (vinte e quatro) estavam 
regulares , ·sendo que os 3- arquitetos restantes e a administração do evento foram . 
notificados e orientados a se regularizar, de forma que os processos ainda correm deritro 
dos prazos; foram feitas visitas nos dias 12, 13 e 21 de agosto às cidades de lnhumas, 
ltaberaí , Palmeiras de Goiás , Trindade e Goianira , que resultaram em quinze processos de 
fiscalização; por fim , no dia 21 de agosto foi realizado o primeiro encontro entre os alunos de 
Arquitetura e Urbanismo e o CAU/GO, no qual foram entregues Kits com material referente à 
legislação e, posteriormente , realizadas duas palestras (Giovana Jacomini e Edinei Barros) 
na sede do Conselho . O Conselheiro John Mivaldo solicitou um relatório de resultados das 
visitas, para se ter 0s parâmetros do que era antes da visita do CAU e posteriormente, para 
avaliação da eficácia, por exemplo um comparativo entre a quantidade de RRTs, autos de 
infração, multas, quanto foi arrecadado pelo Con,selho e etc. o Gerente de Fiscalização 
Edinei Barros pontuou que enquanto não houver as regionais do CAU/GO, a fiscalização no 
interior não conseguirá atender a demanda do interior. O Conselheiro John Mivaldo sugeriu 
visitar as obras e deixar materiais do CAU em todas as cidades visitadas . O Conselheiro 
Leônidas Albano afirmou ser necessário traçar estratégicas , contratar fiscais e firmar 
convênios com as polícias municipais. Sugeriu que a GEFISC faça um trabalho de 
formação , junto à CEEFP, relacionando as ações que foram efetivas ou não, apresentar as 
dificuldades , limitações e as possibilidades da fiscalização . Propôs a aprovação de 
cronoatas , com um Gerenciamento de Plano de Metas (GPM) relacionando as ações , os 
prazos e os responsáveis . O Conselheiro John Mivaldo considerada importante tal sugestão 
para trabalho em todas as Comissões do CAU/GO. Após discussões e análises , ficou 
decidido por unanimidade o seguinte encaminhamento para discussão e aprovação no 
Plenário do CAU/GO: formação de convênios com AMMA, SECIMA, CELG e SANEAGO 
para alavancar a fiscalização do CAU/GO. e) avaliação da aula magna. O evento foi 
didaticamente produtivo, com algumas críticas dos alunos com relação à infraestrutura do 
local. f) definição de projetos da comissão. O Gerente de Fiscalização Edinei Barros li 
relembrou os temas das campanhas de orientação. Explicou que num primeiro momento é 
feita a orientação com materiais como panfletos e e-mails , e num segundo momento são 
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54 realizadas as cobranças e fiscalizações . O Conselheiro John Mivaldo fez a sugestão de se 
55 incluir a palavra "reforma" nos materiais e determinou uma revisão no material para que o 
56 tema "reserva técnica", por ser um assunto inerente à Comissão de Ética , seja tratado por 
57 ela e retirado desta campanha . Com relação às placas de obras, Edinei informou que há um 
58 material pronto sobre este assunto , conforme a Resolução Nº 75, de 1 O de abril de 2014. 
59 Por unanimidade, ficaram definidos os temas prioritários das campanhas de orientação, 
60 quais sejam: reforma ; placa de obras. O Conselheiro Leônidas Albano sugeriu buscar 
61 formas diferentes, mais práticas e com um maior dinamismo, de se chegar ao aluno, que 
62 não palestras . Pontou que é necessário orientar os arquitetos recém-formados a formar 
63 empresas aptas à inserção no mercado privado e público e sugeriu a divulgação de 
64 plataformas de métodos de trabalho e a realização de eventos focados à administração de 
65 empresas, voltados aos escritórios de arquitetura. Por fim , solicitou que na próxima reunião 
66 seja feito o Planejamento das ações para o primeiro semestre do ano que vem, com a 
67 conferência destas ações com o planejamento do CAU/BR, conforme centro de custo. O 
68 Conselheiro Garibaldi Rizzo ressaltou a importância de trabalhar com outras entidades de 
69 classe e fazer ·as parcerias necessárias que viabilizarão a consecução de tais ações . g) 
70 organização da reunião com a participação dos coordenadores de curso. Não houve 
71 tempo para a análise e organização da reunião com a participação dos coord.enadores de 
72 curso, de forma que se passou ao próximo ponto de pauta . h) análise de processos de 
73 auto de infração. Foram analisados 13 processos relativos a autos de infração instaurados 
74 no , âmbito do CAU/GO. Os Conselheiros decidiram pelo cancelamento e posterior 
75 arquivamento dos processos de nº 1000020379/2015    , 
76 1000012845/2014 , 1000020755/2015 , 
77 100015031 /2014 , 1000014089/2014  
78 , 1000014083/2014 , e 1000012799/2014 
79 . Os Conselheiros decidiram também pela manutenção dos processos 
80 nº1000016263/2015 , 1000015914/2015 , e 
81 1000021332/2015     . Decidiram ainda pela 
82 . SUSPENSÃO PROCESSO nº 1000012840/2014    
83 pelo prazo de até 120 dias improrrogáveis. Foram ainda pedidas vistas dos processos nº 
84 1 ó00012200/2015  pelo Conselheiro Leônidas Albano da Silva 
85 . Jr., e processo nº 1000015937/2015  pelo Conselheiro Garibaldi 
86 Rizzo de Castro Jr. Dos pedidos de Registro Profissional Definitivo. Após análise dos 
87 processos , os Conselheiros decidiram , por unanimidade, pela homologação do pedido -de 
88 registro profissional .definitivo dos seguintes profissionais: Neyron da Silva Mendes, Géssica 
89 Dayane de Souza, Jéssica Xavier Inácio, Brunna Leite Souza, Sthefanni Bufáiçal de 
90 Azevedo, Maria Laura Sá Fortes Menezes, Renata Botelho Rodrigues, Nayara Araújo de 
91 Assis, Gabriella Silva Rezende , Allyne Antunes de Oliveira Castro, Talyta Camilo Soares 
92 Silva , Luc,élia Brito Avils e Jéssica Nayara dos Santos. Em seguida, os Conselheiros 
93 determinaram a remessa dos autos à Gerência Técnica para efetivação das inscrições. j) 
94 informes gerais . As próximas atas passarão a ser assinadas somente pelo Coordenador e 
95 pelo responsável pela sua elaboração. ENCAMINHAMENTOS: a) GEFISC irá analisar as 
96 melhores formas de apurar os resultados das visitas para avaliação da eficácia desta ação 
97 . de fiscalização ; b) GEFISC irá procurar melhor forma de apresentar à CEEFP as 
98 dificuldades, limitações e as possibilidades da fiscalização; c) na próxima reunião serão 
99 discutidas as cronoatas para um Gerenciamento de Plano de Metas (GPM); d) também na 

100 próxima reunião será retom·ada a organização da reunião com a participação dos 
1 O 1 coordenadores de curso; e) deverá ser levada para o Plenário do CAU/GO a análise da 
102 formação de convênios com AMMA, SECIMA, CELG e SANEAGO para alavancar a 
l 03 fiscalização do CAU/GO; f) Planejamento das ações GEFISC 2016/1 , com a conferência 
104 destas ações com o planejamento do CAU/BR. O Coordenador agradeceu a presença de t 
105 todos e deu por encerrada a sessão. É o que tinha a relatar, do que, para constar, eu , Lucas 
106 Ribeiro, secretariei a sessão, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, 
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107 será assinada por mim e pel9 Conselheiro Coordenador John Mivaldo da Silveira. Goiânia , 
108 aos quinze de setembro de dois mil e quinze. 
109 
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