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SÚMULA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO 1 

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

URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2020 3 

CEPEF 4 

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte, através de aplicativo de reuniões virtuais, 5 

iniciou-se, em primeira convocação, a 56ª Reunião Ordinária da Comissão de Exercício 6 

Profissional, Ensino e Formação (CEPEF). Presentes os Conselheiros Estaduais membros: 7 

Paulo Renato de Moraes Alves (Coordenador), Adriana Mikulaschek (membro), Frederico 8 

André Rabelo (membro) e Ariel Silveira de Viveiros (membro). Presentes também os 9 

empregados públicos do CAU/GO: Isabel Barêa Pastore (Gerente Geral), Edinei Souza 10 

Barros (Gerente de Fiscalização) e Romeu José Jankowski Júnior (Assessor 11 

Jurídico/Assessor de Plenário e Comissões). I) Verificação de quórum. O Coordenador 12 

verificou o quórum e declarou aberta a sessão. II) Leitura, discussão e aprovação da 13 

súmula da reunião anterior, 09/04/2020. Súmula aprovada por unanimidade. III) 14 

Comunicações. a) Ofícios da SEPLANH. Em resposta aos questionamentos do CAU/GO, 15 

acerca do Edital de Concurso Público 01/2020 e Processo Seletivo Simplificado, a SEPLANH 16 

apresentou os ofícios N. 825 e 982, os quais foram apresentados aos Conselheiros. b) 17 

Deliberação 007-06/2020 do CAU/BR – Suspensão dos Prazos. Edinei relatou sobre a 18 

Deliberação Plenária do CAU/BR nº 007-06/2020, que trata da condução dos processos de 19 

fiscalização e ético-disciplinares, enquanto perdurar o estado de calamidade pública 20 

relacionada ao novo coronavírus (Sars-CoV-2), responsável pela pandemia de Covid-19. 21 

Neste documento o CAU/BR suspende o prazo dos processos de fiscalização, enquanto durar 22 

o período de emergência/calamidade, causado pela pandemia de COVID-19. Ficou definido, 23 

pela Gerente Geral e acordado pelos Conselheiros que as comunicações podem seguir 24 

através de e-mails, a fim de informar os interessados nos processos, sobre as irregularidades, 25 

e desta forma incentivar a manifestação e/ou regularização espontânea. Foi solicitado ainda, 26 

por parte da Gerente Geral, que o Gerente de Fiscalização faça o levantamento das principais 27 

regiões de interesse, no interior do Estado, que possam ser alvo de comunicação com o 28 

CAU/GO, para promover um contato virtual com os arquitetos destas localidades. O objetivo 29 

é uma interação com estes profissionais, aproximando assim o Conselho dos arquitetos que 30 

trabalham em outras localidades.. c) Análise de Solicitação de CAT-A – Processo 31 

1100081/2020. Partindo da solicitação da ATEC, e considerando o posicionamento técnico 32 

proferido pelo CAU/BR, por meio da CEP, especificamente nas Deliberações 17/2016, 33 
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21/2017, 75/2017, 20/2018 e 86/2018, referenciadas no Despacho ATEC 006/2020, e tendo 34 

por base ainda os RRT’s 9385119, 9385173 e 9375094, deliberaram, por unanimidade, negar 35 

o respectivo pedido de CAT-A e por anular as atividades registradas nos respectivos RRTs 36 

que extrapolam e habilitação profissional do Arquiteto e Urbanista, consubstanciado no 37 

processo em referência. d) Ofício Requisição n. 051/2020 – 15ª PJ – Alvará Fácil. O CAU 38 

recebeu ofício do MP, que solicita manifestação quanto ao Ofício nº 0602/2020-GAB da 39 

Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação – SEPLANH, de 14 de abril de 2020, que 40 

por sua vez encaminha os Despachos 703 e 704/2020 da Diretoria de Análise e Aprovação 41 

de Projetos – DIRAAP/SUPORD. Em reunião virtual realizada no dia 14/05/2020, juntamente 42 

com representantes de entidades e profissionais, foi minutada uma resposta que, em linhas 43 

gerais, informa que ainda não ouve o atendimento das irregularidades apontadas na denúncia 44 

do CAU/GO, em especial quanto à falta de análise prévia dos projetos, falta de segregação 45 

entre as atribuições de projeto e execução, regulamentação do processo sancionatório, dentro 46 

outras questões. O documento foi analisado e aprovado, por unanimidade, pelos 47 

Conselheiros. IV) Apresentação da pauta e extrapauta, quando houver. Pauta aprovada 48 

por unanimidade. V) Distribuição das matérias a serem relatadas: a) Análise do processo 49 

de registros profissionais de graduação e pós-graduação. 1) Processo de registros 50 

profissionais nº 1102785/2020. Aprovado por unanimidade. Consultar junto à transparência 51 

do CAU/GO em https://www.caugo.gov.br/ >> aba LEGISLAÇÃO >> ATOS DO CAU/GO >> 52 

DELIBERAÇÕES DE COMISSÕES >> DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO 53 

PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO (CEPEF). Encerrados os pontos de pauta previstos 54 

na reunião e, nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a todos e deu por 55 

encerrada a sessão do que, para constar, eu, Romeu José Jankowski Junior, secretariei a 56 

sessão, lavrei a presente súmula que, depois de lida e achada conforme, será assinada por 57 

mim e pelo Coordenador da CEPEF, Paulo Renato de Moraes Alves. Goiânia, aos quinze 58 

dias do mês de abril de 2020. 59 

Paulo Renato de Moraes Alves 60 

Coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação 61 

 62 

Considerando a conjuntura epidemiológica, a necessidade de ações cautelosas em defesa da 63 

saúde dos conselheiros, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de 64 

reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações 65 

prestadas. 66 

Romeu José Jankowski Junior 67 

Assessor de Plenário e Comissões do CAU/GO 68 

https://www.caugo.gov.br/
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