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Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de Goiás 

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

ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 
QUINZE DE MARCO DE DOIS MIL E DEZESSEIS 

CEPEF 

9 Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezesseis , na sala multiuso da sede 

10 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo- de Goiás - CAU/GO, situada na Avenida 

1 1 Engenheiro Eurico Viana, nº 25, Edifício Con,cept Office, 3° andar, Vila Maria José, iniciou-

12 se, em primeira convocação , a Reunião Ordinária da Comissão de Exercício Profissional , 

13 Ensino e Formação (CEPEF) , com os seguintes pontos em pauta : a) aprovação da pauta; b) 

14 análise de processos de denúncia , autos de infração e registro de profissionais; c) relatório 

IS de ações da Gerência de Fiscalização no mês de fevereiro; d) Aula Magna; e) análise do 

16 GPM; f) apreciação de propostas extrapauta e informes gerais . Presentes os Conselheiros 

17 Estaduais do CAU/GO Leónidas Albano da Silva Júnior (Coordenador da CEPEF) e 

18 Maria Ester de Souza. Também estiveram presentes o Gerente de Fiscalização Edinei 

19 Barros , o Assistente Administrativo João Antônio das Chagas Silva e o Assistente Técnico 

20 Ennio Jacintho Danesi . O Coordenador verificou o quórum e declarou aberta a reunião, 

21 ordinária . a) aprovação da pauta. A pauta foi aprovada por unanimidade. b) análise de 

22 processos. Autos de infração. Foi deliberado, por unanimidade, o arquivamento dos autos 

23 de infração nos processos nº 1000021151/2015 , nº 1000016542/2015 

24 , nº 1000021695/2015 , nº 1000021608/2015  

25     , nº 1000026550/2015   , nº 

26 100028175/2016   , nº 1000021695/2015  

27 . Foi deliberado, por unanimidade, a manutenção dos autos 

28 de infração nos processos nº 1000012840/2014 , nº 

29 1000022993/2015 , nº 1000020541/2015 . 

30 Foi deliberado, por unanimidade, a lavratura do auto de infração no processo nº 

31 1000029106/2016_ . Denúncias . Foi deliberado, por unanimidade, o 

32 arquivamento da denúncia nº 6215 (denunciante: ) por não ter sido 

33 consubstanciada a ocorrência de ilícito administrativo apurável no âmbito da fiscalização. No 

34 presente caso, a afirmação de que o denur:ciado se apresenta como arquiteto, 

35 desacompanhada de provas ou indícios, não é suficiente para a instauração do processo de 

36 fiscalização . Em seguida o Gerente de Fiscalização Edinei Barros apresentou a denúncia 

37 nº 8320, enviada ao presidente do CAU/GO, em face da prefeitura de Goiânia , acusando o 

38 processo de aprovação de projetos, de ser moroso e burocrático , dificultando o 
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39 encaminhamento regular dos mesmos. O denunciante pede orientações ao CAU/GO no 

40 sentido de como proceder nestes casos . A Conselheira Maria Ester informou que já havia 

4 1 começado um trabalho na tentativa de simplificar o processo de aprovação de projetos junto 

42 à prefeitura e que estava sendo bem aceito pela Secretaria de Planejamento Urbano e 

43 Habitação de Goiânia. Na época , no entanto. Maria Ester informou que houve um corte no 

44 número de arquitetos que trabalhavam no departamento e os poucos que restaram tiveram 

45 suas cargas horárias reduzidas . Em reunião com o secretário da época , Maria Ester foi 

46 informada de que se tratava de uma escolha política do prefeito sobre a qual não poderia 

47 tomar nenhuma providência . Por fim , a conselheira informou que o Secretário na época , 

48 Paulo César Pereira, foi substituído por Sebatião Ferreira Leite , o "Juruna", com quem o 

49 CAU/GO ainda não desenvolveu um diála.go produtivo. Por fim Maria Ester observou que o 

50 problema é político e que os analistas da prefeitura não têm culpa, visto que trabalham em 

51 jornada reduzida e são um número pequeno de profissionais para um volume grande de 

52 trabalho. Maria Ester observou também que muitos profissionais apresentam projetos sem 

53 atenderem às exigências legais, o qúe consequentemente faz com que o mesmo seja 

54 devolvido para readequação . A Conselheira afirmou gue a solução do problema não sairá do 

55 CAU/GO e sim de ações pol íticas por parte do secretário e do prefeito . O Gerente de 

56 Fiscalização Edinei Barros informou que redigirá uma resposta ao denunciante , nos termos 

57 da orientação dada pela Conselheira Maria Ester. Continuando, Edinei Barros apresentou 

58 a denúncia 292267/2015. contra a prefeitura Aparecida de Goiânia , afirmando que vistorias 

59 fiscais são realizadas por funcionários não habilitados. Edinei informou que entrou em 

60 contato com a Secretária Municipal de Regulação Urbana de Aparecida e com o Diretor de 

61 Análise de Obras mas não obteve respostas . A Conselheira Maria Ester esclareceu que 

62 muitas medidas tomadas pela secretaria no's últimos 4 (quatro) meses trouxeram mudanças 

63 nos departamentos que anal isam os processos e que o CAU/GO não tem como interferir 

64 mais visto que já se mar1ífestou publicamente contra. Concluindo , Edinei informou que fará 

65 uma resposta ao denunciante , co.mo base nos esclarecimentos da conselheira Maria Ester. 

66 O Conselheiro Leônidas Albano informou que entrará em contato com o Diretor de Análise 

67 de Obras de Aparecida de Goiânia , Júlio César Chagas Mendes, a fim de solicitar os nomes 

68 dos funcionários sobre os quais a denúncia se refere para que a habilitação dos mesmos 

69 seja averiguada. Registro de Profissionais. Foi deliberado, por unanimidade, o registro 

70 definitivo dos seguintes profissionais: Lara Alecrim Moreira Carlos, Fernanda Diehl 

71 Valadares , Priscila de Paiva Martins . João da Costa e Silva Junior. Tatyana Ribeiro 

72 Rezende , Gabriela Artiaga Brunatto Dalabona, Dannubia Borges Rozeno , Bruna Lopes 

73 Matiás , Thomaz Antôn io de Agapito Uchoa, Laura Ferreira Queiroz, Thais Rodrigues Lopes , 
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74 Ana Cláudia Justo Campos, Thalita Fernanda de Brito Rocha Pinheiro e Patrícia Stang . c) 

75 relatório de ações da Gerência de Fiscalização no mês de fevereiro. O Gerente de 

76 Fiscalização Edinei Barros iniciou relatando visita técnica feita à Praça Cívica , juntamente 

77 com a analista técnica Giovana Jacomini , a fim de coletar informações para a elaboração de 

78 Relatório de Constatação , solicitado pelo Ministério Público do Estado , sobre a 

79 acessibilidade do espaço após as obras de reforma da praça . Informou também que no dia 

80 29/02 esteve em encontro com estudantes de arquitetura e urbanismo da Faculdade 

81 Objetivo visando apresentar o Conselho e falar sobre questões relativas à legislação e ética 

82 profissional. Nos dias 25 e 26/02, Edinei informou que esteve, juntamente com os analistas 

83 fiscais Rafael Alves e Shalon Torres, além da analista técnica Giovana Jacomini , em 

84 treinamento sobre a plataforma de georreferenciamento IGEO/GISC COLECTOR, 

85 ministrado pelo CAU/BR, na sede do CAU/GO. Edinei Barros informou também que em 

86 29/02 , em reun ião da AFISC, decid iu-se que ele e a fiscal Shalon Torres serão os 

87 responsáveis pela fiscal ização que integrará a campanha que orientará a regularização dos 

88 profissionais funcionários de órgão_s públicos junto ao Conselho. Informou também que o 

89 fiscal Rafei Alves deverá apurar duas denúncias em Goiânia nos dias 15 e 29/03/16 e que 

90 em 23 e 30/03/2016, a fiscal Shalon Torres apurará outras duas em Goiânia e em Anápolis . 

91 Nos dias 08 e 09/03 os analistas fiscais realizaram visita de fiscalização no município de 

92 Uruaçú e no município vizinho de Goianésia , além de representarem o CAU/GO em palestra 

93 para estudantes de arqu itetura e urbanismo da Faculdade Serra da Mesa. Por fim Edinei 

94 informou que em 11 /03 um comunicado foi enviado à administração da mostra Casa Cor 

95 Goiás, bem como a todos os part icipantes envolvidos, informando sobre a fiscalização do 

96 CAU/GO e destacando a importância do RRT.- d) Aula Magna. Eu, Assistente Técnico 

97 Ennio J. Danesi , informei que todas as informações referentes à Aula Magna foram 

98 discutidas na última reunião e estão reg istradas na respectiva ata. e) análise do GPM. Entre 

99 os convênios para a ação Arquiteto Empreendedor, Edinei Barros destacou a importância 

J oo do CAU/GO fechar convênio com o SEBRAE onde CAU/GO será um link entre o suporte 

1 o 1 • oferecido pelo órgão e o arquiteto recém-formado q-ue está ingressando no mercado de 

102 trabalho. Leônidas sugeriu um convênio com o Conselho de Contabilidade. Maria Ester 

103 sugeriu um convênio com o Banco do Brasil visando conseguir linhas de crédito para 

104 empresários. Edinei informou que os convên ios que mais demandam atenção no momento 

105 são os para suporte à fiscalização . O Conselheiro Leônidas demonstrou interesse em 

106 participar, sempre que possível , das palestras para graduandos e solicitou que seja 

107 informado, com antecedência , sempre que forem ocorrer. f) apreciação de propostas 

108 extra pauta e informes gerais. Durante a análise dos processos de auto de infração o 
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109 conselheiro Leônidas Albano levantou a questão sobre não arquitetos estarem fazendo 

110 ambientes para mostras como a "Casa Cor". A Conselheira Maria Ester ponderou que, caso 

111 não haja um profissional responsável , trata-se de exercício ilegal da profissão. Edinei 

11 2 informou que na mostra Nexus há estudantes de arquitetura apresentando projetos de 

1 13 ambientes. Maria Ester sugeriu que o CAU/GO vá até a mostra Nexus fiscalizar. O Gerente 

114 de Fiscalização Edinei Barros informou que a AFISC desenvolveu um formulário para : - ~ 

11 5 denúncias onde informações básicas sobre a suposta irregularidade possam ser 

11 6 apresentadas. O objetivo é levantar dados mais consistentes sobre os casos visto que 

11 7 muitos deles acabam demandando ações em vãó do CAU/GO. O Conselheiro Leônidas 

118 Albano, em vista de que nenhum espaço no formulário é de preenchimento obrigatório , 

11 9 sugeriu uma observação no mesmo orientando o denunciante no sentido de que quanto 

120 mais informações fornecer, mais rápida será a ação do CAU/GO. Edinei informou que o 

12 1 formulério será enviado por e-mail ao denunciante após o mesmo ter entrado em contato 

122 éom o CAU/GO visto que o sistema do CAU/BR não pode ser alterado. Leônidas observou 

123 que como a denúncia será cadastrada no sistema, o formulário poderá ser enviado como um 

124 "formulário complementar de denúncia". Edinei informou que fará as alterações sugeridas e 

125 enviará o modelo final do formulário aos conselheiros por e-mail. O formulário foi aprovado 

126 por unanimidade. É o que tinha a relatar, do que, para constar, eu , Ennio Jaciritho Danesi , 

127 secretariei a sessão , lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será 

128 assinada por mim e pelo Conselheiro Coordenador da CEPEF Leônid~s Albano da Silva 

129 Júnior. Goiânia , aos quinze dias de março de dois mil e dezesseis. 
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