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SÚMULA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO 1 

PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 2 

URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2020 3 

 4 

CEPEF 5 

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e vinte, através de aplicativo de reuniões virtuais, 6 

iniciou-se, em primeira convocação, a 55ª Reunião Ordinária da Comissão de Exercício 7 

Profissional, Ensino e Formação (CEPEF). Presentes os Conselheiros Estaduais membros: 8 

Paulo Renato de Moraes Alves (Coordenador), Maria Ester de Souza (Coordenadora 9 

Adjunta), Frederico André Rabelo (membro) e Ariel Silveira de Viveiros (membro). 10 

Presentes também os empregados públicos do CAU/GO: Isabel Barêa Pastore (Gerente 11 

Geral), Edinei Souza Barros (Gerente de Fiscalização), Romeu José Jankowski Júnior 12 

(Assessor Jurídico/Assessor de Plenário e Comissões) e Paulo Victor Seixo Costa 13 

(Supervisor Administrativo). I) Verificação de quórum. O Coordenador verificou o quórum e 14 

declarou aberta a sessão. II) Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião 15 

anterior, 26/03/2020. Súmula aprovada por unanimidade. III) Comunicações. a) Relatório 16 

da AFISC. O Gerente de Fiscalização Edinei Souza Barros apresentou o relatório da Área 17 

de Fiscalização (AFISC) do mês de março, atuando mais até metade do mês. O Analista Fiscal 18 

Rafael Alves de Santana foi em algumas regiões de Goiânia, já o Gerente de Fiscalização, 19 

em Rio Verde. Shalon de Morais Torres continua de licença-maternidade. A AFISC ainda 20 

está na campanha de conscientização dos síndicos de condomínio, no combate ao exercício 21 

ilegal na Internet e empresas sem responsável técnico e, em abril, fará campanha junto aos 22 

órgãos públicos sem registros no Conselho. Total de 57 novos relatórios de fiscalização em 23 

março. b) Ações durante a pandemia. A Gerente Geral Isabel Barêa Pastore disse que, na 24 

próxima reunião da Comissão de Administração e Finanças, serão apresentadas e analisadas 25 

medidas trabalhistas/financeiras a serem adotadas durante o período de pandemia, o que 26 

inclui antecipação de férias dos servidores, por exemplo. Outras ações que envolvem também 27 

o CAU/BR, trata-se do adiamento das anuidades; de empréstimos pelo Banco do Brasil aos 28 

arquitetos e urbanistas, porém houve crítica dos profissionais, dizendo que o CAU quer 29 

estimular o endividamento, mesmo com taxa de menos de 4% a.m; e postagens sobre 30 

teletrabalho aos arquitetos, tendo respaldo da Assessoria Jurídica. Em relação ao projeto 31 

Arquiteto Empreendedor, em conjunto com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 32 

Empresas – SEBRAE, que está com dificuldades no retorno às atividades normais por causa 33 
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da pandemia, a Gerente Geral pediu contribuições dos membros da CEPEF para participação 34 

em ações correlatas, de responsabilidade do CAU/GO, sem intervenção direta do SEBRAE. 35 

O Coordenador Paulo Renato de Moraes Alves disse que os conselheiros poderiam 36 

estimular mais os professores dos cursos oferecidos a mostrarem como aquilo que está sendo 37 

ensinado poderia ser adaptado no mercado da arquitetura e urbanismo. Isabel se prontificou 38 

a contatar a Fundação Getulio Vargas – FGV; Ariel Silveira de Viveiros, a buscar advogados 39 

da área trabalhista; Maria Ester de Souza sugeriu Ruiter Aguiar Mauro da FGV; e o 40 

Coordenador, Tiago Miranda. Isabel Barêa Pastore disse que o CAU/GO recebeu denúncia 41 

referente ao edital de processo seletivo simplificado nº 02/2020 da Secretaria Municipal de 42 

Infraestrutura e Serviços Públicos (SEINFRA) de Goiânia, no qual estão previstas trinta e cinco 43 

vagas para engenheiro e somente uma para arquiteto e urbanista, sendo que algumas 44 

atividades são compartilhadas. Informou que já foi encaminhado ofício para a Prefeitura 45 

adequar o edital à legislação. Por fim, foi enviada denúncia à AFISC sobre nutricionista que 46 

estaria supostamente fazendo projetos de arquitetura. IV) Apresentação da pauta e 47 

extrapauta, quando houver. Pauta aprovada por unanimidade. V) Distribuição das 48 

matérias a serem relatadas: a) Análise dos processos de fiscalização e de registros 49 

profissionais de graduação e pós-graduação. 1) Processo nº 1000095206/2019. Ausência 50 

de responsável tecnicamente habilitado, importando em exercício ilegal da profissão pelo 51 

proprietário da obra. ENCAMINHAMENTO. Manutenção do auto de infração. Multa em três 52 

vezes o valor da anuidade. 2) Processo nº 1000072046/2019. Profissional havia sido autuado 53 

por ausência de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT de um projeto de arquitetura 54 

de interiores. Porém, foi apresentado RRT emitido antes da autuação de Analista Fiscal. 55 

ENCAMINHAMENTO. Cancelamento do auto de infração. 3) Processos nos 56 

1000087859/2019 e 1000085228/2019. Pessoa jurídica autuada por não possuir responsável 57 

técnico em seu quadro societário ou de empregados permanentes, o que poderia ser 58 

regularizado com a indicação de novo responsável técnico, baixa ou interrupção do registro 59 

da pessoa jurídica. A baixa aconteceu depois do prazo regulamentar, de 10 dias. 60 

ENCAMINHAMENTO. Manutenção do auto de infração. Multa de cinco vezes o valor vigente 61 

da anuidade. 4) Processo de registros profissionais nº 1085174/2020. Consultar junto à 62 

transparência do CAU/GO em https://www.caugo.gov.br/ >> aba LEGISLAÇÃO >> ATOS DO 63 

CAU/GO >> DELIBERAÇÕES DE COMISSÕES >> DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO DE 64 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO (CEPEF). Encerrados os pontos de 65 

pauta previstos na reunião e, nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a todos 66 

https://www.caugo.gov.br/
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e deu por encerrada a sessão do que, para constar, eu, Paulo Victor Seixo Costa, secretariei 67 

a sessão, lavrei a presente súmula que, depois de lida e achada conforme, será assinada por 68 

mim e pelo Coordenador da CEPEF, Paulo Renato de Moraes Alves. Goiânia, aos nove dias 69 

do mês de abril de 2020. 70 

 71 

Paulo Renato de Moraes Alves 72 

Coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação 73 

 74 

Paulo Victor Seixo Costa 75 

Supervisor Administrativo 76 

 77 

Considerando a conjuntura epidemiológica, a necessidade de ações cautelosas em defesa da 78 

saúde dos conselheiros, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de 79 

reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações 80 

prestadas. 81 
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ROMEU JOSÉ JANKOWSKI JÚNIOR 83 

Assessor de Plenário e Comissões do CAU/GO 84 
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