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1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO 
2 PROFISSIONAL, ENSINO E FORMACAO DO CONSELHO DE 
3 ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS, REALIZADA NO DIA 
4 DEZESSEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS 
5 
6 CEPEF 
7 
8 
9 Aos dezesseis dias do mês de fevereiro .de dois mil e dezesseis , na sala multiuso da 

1 O sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás - CAU/GO, situada na Avenida 
11 Engenheiro Eurico Viana , nº 25, Edifício Concept Office, 3° andar, Vila Maria Jo'sé , iniciou-
12 se, em primeira convocação , a Reunião Ordinária da Comissão de Exercício Profissional , 
13 Ensinq e Formação (CEPEF) , com os seguintes pontos em pauta : a) aprovação da pauta; b) 
14 análise de processos de denúncia e auto de infração; c) registros de recém-formados; d) 
15 Aula Magna e) relatório de ações da Gerência de Fiscalização no mês; f) análise do 
16 GPM/Plano de ação 2016; g) apreciação de propostas extrapauta e informes gerais. 
17 Presentes os Conselheiros Estaduais do CAU/GO Garibaldi Rizzo de Castro Júnior 
18 (Coordenador Adjunto da CEPEF), Tássia Zanutto Mendes e Maria Ester de Souza. Também 
19 estiveram presentes o Gerente de Fiscalização Edinei Barros , o Assistente Administrativo 
20 João Antônio das Chagas Silva e o Assistente Técnico Ennio Jacintho Danesi. O 
21 Coordenador Adjunto verificou o quórum e declarou aberta a reun ião ordinária. a) 
22 aprovação da pauta. A pauta foi aprovada por unanimidade. b) análise de processos . . 
23 Autos de Infração. Foi deliberado, por unanimidade, o cancelamento do auto de infração e 
24 arquivamento do processo nº 1000025979/2015  , do 
25 processo nº 16597/2015     e do processo nº 
26 1000022997/2015 . Foi deliberada, por unanimidade, a manutenção do auto 
27 de infração no processo nº 1000020354/2015 , no 

- 28 processo nº 1000019489/2015 , no processo nº 10002155/2015 
29    , no processo nº 1000018312/2015   
30  e no processo nº 1000022963/2015 . Foi deliberado, 
31 por unanimidade, o cancelamento do auto de infração por vício processual no processo nº 
32 1000024000/2015 , no processo nº 1000024110/2015 
33 , no processo nº 1000021696/2015 , no 
34 processo nº 1000024116/2015 , no processo nº 1000019383/2015 
35  e no processo nº 1000018575/2015  
36 . Denúncia . Na denúncia nº 266347/2015 decidiu-se oficiar a Universidade 
37 Alves Faria , solicitando o envio das informações pessoais do denunciado. Após, e em 
38 cumprimento ao disposto no art. 33 da Resolução n. 0 22 do CAU/BR, a autoridade 
39 competente será comunicada para que se apure a suposta ocorrência de ilícito penal. Na 
40 denúncia nº 6215 decidiu-se o seu arquivamento visto que a denunciante não indicou 
41 suficientemente o endereço do local da obra supostamente irregular; a analista fiscal , em 
42 ação in loco , não identificou reformas ocorrendo nas imediações e a denunciada é 
43 profissional da engenharia , com órgão de fiscalização próprio , não competindo a este 
44 Conselho discipliná-la . Na denúncia n.º 7084 decidiu-se o seu arquivamento por não possuir 
45 objeto de apuração que justifiq L;J e a continuidade processual. Na denúncia nº 6981 decidiu-
46 se oficiar o denunciante para enviar, no prazo de cinco dias corridos , contados do primeiro 
47. dia útil subsequente ao do recebimento, elementos que consubstanciem o exercício ilegal da 
48 arquitetura ou de atividades compartilhadas, por parte do denunciado , especialmente: 
49 placas de obra, contratos , cartões de visita , declaração de responsáveis de obras, 
50 contratantes ou testemunhas , recibos , projetos , carimbos de projeto e outros elementos , 
51 licitamente obtidos , que para o mesmo fim se valham . Findo o praz sem manifestação o 
52 processo será arquivado . Caso sejam recebidos os elementos com P, atórios ou indiciários 
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54 Adriana Coradini Curado foram convidadas à reunião para apresentarem a situação das 
55 Universidades UNIP e PUC Goiás para apreciação da Comissão. Isabel iniciou informando 
56 que as duas universidades não tiveram a portaria de reconhecimento do curso de 
57 Arquitetura e Urbanismo publicadas pelo MEC em 2015 e que, conforme tutorial elaborado 
58 pelo CAU/BR sobre o registro profissional em 2015, o registro profissional deveria ter uma 
59 portaria cóm data válida dentro do ciclo avaliativo de 3 anos e que a última portaria 
60 disponível no site do e-MEC é de 2012, tendo para estas instituições e existe dúvida do 
61 setor de atendimento quanto a realização dos registros profissionais dos egressos destas 
62 universidac;les. Isabel informou que contatou o CAU/BR e o MEC, visando resolver o 
63 problema, mas não obteve resposta até o momento. Ela também informou que consultou os 
64 coordenadores dos cursos destas universidades e que os mesmos alegaram que as 
65 portarias emitidas em 2012 estão válidas até que o MEC publique novas portarias e que os 
66 cursos estão regulares . Enquanto isso, os profissionais recém-formados, dessas 
67 universidades, aguardavam a efetivação de seus registros junto ao CAU/GO durante o mês 
68 de janeiro. Adriana informou que, após consultar a Área Jurídica do CAU/BR e, em vista 
69 das consequências que a demora causaria aos profissionais , orientou que os registros 
70 fossem efetuados com urgência. Isabel informou que a assessoria jurídica já emitiu parecer 
71 sobre o assunto colocando a impossibilidade de negar o registro aos profissionais e enviou 
72 documento autorizando o registro dos recém-formados ao setor de atendimento até que o 
73 CAU/BR se manifeste sobre o assunto. Após o relato apresentado o coordenador da 
74 comissão informou que também enviou solicitação de informação sobre a questão a 
75 CEF/BR, mas que ainda não tinha recebido retorno. Feito o relato, os membros aprovaram 
76 por unanimidade o registro dos profissionais recém-formados com base nas portarias 
77 emitidas em 2012 para até que exista outra orientação formal sobre a questão emitida 
78 formalmente pelo CAU/BR. d) Aula Magna: A Gerente Geral apresentou o nome do escritório 
79 de arquitetura e urbanismo convidado para ministrar a Aula Magna 2016/1 para aprovação. 
80 Isabel relembrou que, dos temas definidos na última reunião ampliada da GEPEF, o tema 
81 que seria trabalhado no primeiro ~emestre de 2016 deveria ser projetos e intervenções 
82( urbanas para Olimpíadas 2016, mas que este tema já tinha sido contemplado no evento 
83 realizado em parceria com Pontifícia Universidade Católica de Goiás no final de 2015, e que 
84 a repetição do tema não seria adequada. Os membros sugeriram que, para realizar a 
85 oposição · à aula do segundo semestre de 2015, que tratou de edifícios de grande porte e 
86 grandes empreendimentos apresentados pelo escritório Aflalo e Gasperini , seria 
87 interessante apresentar um profissional ou arquiteto que trabalhasse com projetos menores, 
88 mais voltados a escala humana, preferencialmente residenciais . O coordenador solicitou a 
89 Gerente Geral que realizasse breve pesquisa de três nomes de profissionais ou escritórios 
90 que se enquadrem no trabalho com projetos de pequeno porte, preferencialmente 
91 residenciais . A Gerente aproveitou para informar que já havia solicitado a disposição dos 
92 auditórios. da Faculdade Alfa em Goiânia e da UniEvangélica em Anápolis e que ambas 
93 haviam cedido gratuitamente seus auditórios para recepção do evento. Informou também 
94 que devido à disposição do auditório em Anápolis somente para o dia 30 de março as duas 
95 aulas terão que ser realizadas no mesmo dia , às nove horas em Anápolis e às dezenove em 
96 Goiânia . e) relatório de ações da Gerência de Fiscalização. Edinei iniciou informando 
97 que o mês de janeiro é um mês de planejamento havendo uma natural diminuição nas 
98 ações fiscalizatórias da AFISC. Edinei informou que esteve, juntamente com a Analista 
99 Técnica Giovana Jacomini , em curso sobre Tabela de Honorários no CAU/BR. Edinei 

100 informou que em vista da dificuldade que a Tabela oferece · para ó seu preenchimento, o 
1 O 1 CAU/BR se dispôs a simplificá-la . A Conselheira Tássia reforçou a importância do CAU/GO 
102 cobrar essa alteração da Tabela por parte do CAU/BR. Edinei informou que a AFISC está 
l 03 realizando 2 (duas) campanhas neste início de ano. A primeira campanha visa atender 
104 profissionais com o cadastro desatualizado junto ao CAU/GO. Esta campanha consiste 
105 inicialmente em conscientizar o profissional da importância de atual a o seu registro . A 
106 segunda campanha visa orientar profissionais de órgãos públicos sobr eus compromissos 
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junto ao CAU/GO tanto quanto ao registro do próprio órgão, bem como quanto à emissão de 
RRT de cargo e função por parte dos profissionais responsáveis técnicos. Garibaldi 
observou que a prefeitura hoje não contrata mais profissionais como arquitetos para análise 
de projetos e sim analistas . Assim não ~á registro no sistema do CAU/GO. Maria Ester 
observou a importância de pesquisar se há profissionais não arquitetos desempenhando 
atividades de arquitetos além de orientar a prefeitura sobre o registro obrigatório no 
CAU/GO já que a análise ~e projetos é atividade profissional de arquiteto e urbanista. 
Edinei observou que chegar a essa informação não é simples. Continuando Edinei 
informou que em janeiro houve relatórios de constatação de denúncias em Goiânia e em 
Anápolis e que recentemente denúncias foram feitas em Hidrolândia e que serão apuradas. 
f) análise do GPM/Plano de ação 2016. A Conselheira Tassia perguntou como é 
estruturado o itinerário das viagens da Fiscal ização. Edinei explicou que há uma 
programação ·inicial de viagens que, no entanto, sofre alterações à medida que denúncias 
são recebidas. Edinei informou que a AFISC também ministra palestras nas Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo das cidades que visita . Os assuntos priorizados vão da Ética 
profissional à legislação aplicada ao exercício da Arquitetura e Urbanismo. As palestras são 
oferecidas a alunos do 6° período em diante. g) apreciação de propostas extrapauta e 
informes gerais. AAnalista Técnica Giovana Jacomini enviou solicitação à CEPEF para que 
deliberasse sobre a viabilidade de registro de recém-formado sem o comprovante de 
reservista , mas com documento de solicitação de 2ª via . A CEPEF decidiu, por unanimidade, 
pelo registro do profissional. ENCAMINHAMENTO. Tassia sugeriu que o CAU/GO cobre do 
CAU/BR a modificação e simpl ificação da Tabela de Honorários. É o que tinha a relatar, do 
que, para constar, eu, Ennio Jacintho Danesi, secretariei a sessão, lavrei 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 fevereiro de dois 
mil e dezesseis. 

g~~º~ 
Ennio Ja intho Danesi 

Assistente Técnico 
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