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1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ENSINO, 
2 EXERCICIO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO CONSELHO DE 
3 ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS, REALIZADA NO DIA 
4 DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE 
5 
6 Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e quinze , na sala multiuso da sede do 
7 Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás - CAU/GO, situada na Avenida Engenheiro 
8 Eurico Viana, nº 25 , Edifício Concept Office, 3° andar, Vila Maria José, iniciou-se , em 
9 primeira convocação, a Reunião Orqinária da Comissão de Ensino, Exercício e Formaçã0 

1 O Profissional - CEEFP, com os seguintes pontos em pauta: a) aprovação da pauta ; b) análise 
11 de processos de auto de infração; c) relatório de ações da Gerência de Fiscalização no mês; 
12 d) análise do GPM ; e) Aula Magna; f) apreciação de propostas extrapauta . Presentes os 
13 Conselheiros Estaduais do CAU/GO Garibaldi Rizzo de Castro Júnior (Coordenador Adjunto 
14 da ÇEEFP) e Leônidas Albano. Também estiveram presentes o Gerente de Fiscalização 
1 S Edinei Barros , o Assistente Administrativo João Antônio das Chagas Silva e o Assistente 
16 Técnico Ennio Jacintho Danesi . O Coordenador Adjunto verificou o quórum e declarou 
17 aberta a reunião ordinária . a) aprovação da pauta . A pauta foi aprovada por unanimidade. 
18 b) análisé de processos . Autos de Infração. Foi deliberado, por unanimidade, o 
19 arquivamento por prescrição da pretensão punitiva dos autos de infração nos processos nº 
20 5018/2011 , 7427/2007, 103162/2010, 108246/2010, 108250/2010, 114232/2015, 
21 115521/2010 ; nos processos nº 105075/2010, 105136/2010, 
22 105137/2010, 105138/2010, 105139/2010, 108556/2010, 108557/2010, 108558/2010  
23 ; e no processo nº 100526/2009 . Foi 
24 deliberado, por unanimidade, o arquivamento por prescrição da pretensão executória dos 
25 autos de infração nos processos nº 108245/2010, 108247/2010, 108248/2010, 108249/2010 
26  e 109769/2009 . Dos pedidos de 
27 Registro Profissional Definitivo. Após análise do processo de Protocolo nº. 324277/2015 , 
28 os Conselheiros decidiram , por unanimidade, pela homologação do pedido de registro 
29 profissional definitivo dos profissionais. Do pedido de registro estrangeiro. Após análise 
30 do processo de protocolo nº 323590/2015 os Conselheiros decidiram , por unanimidade, pela 
31 homologação do pedido de registro profissional estrangeiro de Ângela Quinú M. de Almeida. 
32 c) relatório de ações da Gerência de Fiscalização. Não houve relatório . d) análise do 
33 GPM . Edinei iniciou informando que das 6 ações do GPM , estão em andamento a "Agenda 
34 Viagens Interior", "Palestra para Graduandos" e "Convênios Cursos Pós Graduação". 1) 
35 Viagens Interior: Edinei i.nformou que inicialmente são feitas 2 viagens por mês mas não 
36 há um itinerário fixo , embora haja um calendário com os destinos, apresentado e aprovado 
37 pela diretoria e pela CEEFP. As via.gens priorizam as demandas de cada cidade . 2) Palestra 
38 para Graduandos: Edinei informou que esta ação precisa ser repensada visto que não 
39 alcançou satisfatoriamente as expectativas em 2015, tendo em vista o número reduzido de 
4Q alunos presentes nas palestras . O conselheiro Garibaldi sugeriu abrir um portal no site do 
41 CAU/GO para estreitar o relacionamento do conselho com os cursos d~ arquitetura e 
42 urbanismo bem como com seus graduandos. O conselheiro Leônidas destacou a 
43 importância de se buscar uma interação maior entre o CAU/GO e as IES por meio das 
44 semanas de arquitetura. Leônidas sugeriu que se analisasse a possibilidade de se formar 
45 um calendário em que as semanas de arquitetura de todas as instituições estejam 
46 vinculadas entre si com a participação do CAU/GO. 3) Convênios com Órgãos Públicos 
47 (AFISC)" : Garibaldi destacou a importância de um convênio com a SANEAGO que, 
48 segundo o conselheiro , oferece mais segurança e precisão para se chegar ao CPF ou CNPJ 
49 de possíveis responsáveis por obras ou projetos irregulares . Garibaldi informou que, 
50 juntamente com o presidente Arnaldo , tentará um convênio com o CREA. 4) Arquiteto 
S 1 Empreendedor: O CAU/GO buscará órgãos e instituições que possam oferecer serviços ou 
52 orientações a arquitetos recém formados . Será estudada a possibilidade de se abrir um 
53 espaço no site do CAU/GO para ouvir as demandas desses jovens profissionais . O CAU/GO 
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fará a comunicação entre as instituições e os arquitetos. Garibaldi disse que trará na 
próxima reunião informações sobre um possível convênio com o SARO e o SEBRAE. 
Leônidas destacou a importância de se busca'r_ convênios para montagem de escritório 
promovendo uma viabilidade técnica mas também financeira . Leônidas observou que os 
planos de trabalho Arquiteto Empreendedor e Financiamento/crédito para profissionais 
serão en'caminhados separadamente por trazerem especificações próprias e demandarem, 
cada , um atenção exclusiva , mas devem ser vistos conjuntamente . e) Aula Magna. Não 
houve debate a respeito da Aula Magna. f) apreciação de propostas extra-pauta. O 
Conselheiro Leônidas solicitou que fosse verificada a possibilidade dos Conselheiros terem 
acesso aos processos da CEEFP antes das reuniões por meio do SICCAU . Edinei informou 
que é possível analisar digitalmente os processos do CAU/GO mas não os do CREA por não 
estarem em formato digital. O Conselheiro Leônidas solicitou que as atas sejam feitas 
durante as reuniões e que sejam acompanhadas pelos conselheiros por meio de projeção 
em data-show. Edinei informoü que esteve presente no 2° Seminário CEP - CAU/BR 
ocorrido em novembro, e informou que, no seminário , o CAU/BR recomendou às Comissões 
de Exercício Profissional , Ensino e Formação dos CAUs/UFs que busquem suporte jurídico 
visando evitar vícios nos trâm ites dos processos , pois muitos deles param ou atrasam por 
vícios meramente procedimentais. O CAU/BR orientou ainda que os CAU/UFs sigam com as 
campanhas de orientação e conscientização da Resolução 51 antes de iniciarem de fato a 
fiscalização junto à sociedade uma vez que a resolução ainda encontra-se , em algumas 
instâncias jurídicas, em fase de recurso por parte do CREA. ENCAMINHAMENTO: Será 
criado no site do CAU/GO um canal de comunicação com arquitetos recém formados 
visando melhor atender suas demandas. ENCAMINHAMENTO: Será criado no site do 
CAU/GO um canal de comunicação com as lf;:S e seus graduandos. ENCAMINHAMENTO: 
O presidente Arnaldo e o conselheiro Garibaldi tentarão um convênio com o CREA. 
ENCAMINHAMENTO: Será criada uma senha pa ra que os conselheiros junto ao SICCAU 
para que eles acessem os processos da CEEFP digitalizados , antes de serem levados às 
reuniões . É o que tinha a relatar, do que, para constar, eu , Ennio Jacintho Danesi , secretariei 
a sessão, lavre~ a presente ata que , depois de lida e achada conforme, será assinada por 
mim e pelo Conselheiro Coordenador Adjunto Garibaldi Rizzo de Castro Júnior. Goiânia , 
aos dezesseis dias de dezembro de dois mil e quinze. 
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