
 

 

SÚMULA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEEPF-CAU/GO 

 

DATA 08 de junho de 2020 HORÁRIO 14h15min às 16h00min 

LOCAL ONLINE [Plataforma Zoom - Meeting ID: 858 6953 3469] 

 

ASSESSORIA Giovana Jacomini Lacerda 

PARTICIPANTES 

Paulo Renato de Moraes Coordenador 

Adriana Mikulaschek Coordenadora-adjunta 

Frederico André Rabelo Membro 

Isabel Barea Pastore Gerente Geral do CAU/GO 

Romeu José Jankowski Júnior Assessor Jurídico e Comissões 

 

PAUTA  

1 
Leitura e aprovação da Súmula da 56ª reunião ordinária da CEEPF-

CAU/GO  

Discussão 

As súmulas foram encaminhadas juntamente com a convocação, o 

Coordenador questiona se há alguma dúvida ou questionamento sobre os 

documentos. 

Encaminhamento Aprovação unânime da súmula pelos presentes. 

 

ORDEM DO DIA 

2 Registros Definitivos de Profissionais 

Fonte Gerência Técnica 

Relator  Adriana Mikulaschek 

Discussão 

Foi apresentado o relatório do processo em que constam as solicitações de 

registros dos novos profissionais, bem como os documentos comprobatórios 

solicitados junto às instituições de ensino. 

Encaminhamento 
Aprovação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, da Deliberação nº 

023/2020-CEEFP/GO 

 

3 PORTARIA NORMATIVA N° 77, DE 8 DE MAIO DE 2020 do CAU/BR 



 

 

Fonte Gerência Técnica 

Relator  Frederico André Rabelo 

Discussão 

A Gerente Técnica relatou sobre a solicitação enviado pelo CAU/BR, nos 

termos da Portaria n. 77/2020, quanto à suspensão dos registros  que estiverem na 

condição de ATIVO, mas com situações específicas, como nenhum acesso ao 

SICCAU ou desatualizados desde a migração. 

Todavia, considerando que a suspensão de registro se aplica nos casos de sanção 

disciplinar ou inadimplência das anuidades, e considerando o que dispõe o art. 

167 do CAU/BR, foi sugerida a aplicação da interrupção dos registros apontados 

pelos CAU/BR. 

A Gerente Geral destacou que a maioria dos registros dizem respeito a 

profissionais que nunca acessaram o SICCAU, não atualizaram os dados ou já 

faleceram.  

O Conselheiro Frederico questionou se as interrupções não implicariam em 

renúncia de receita, mas lhe foi explicado pela Gerente Geral que os registros não 

geraram cobrança, de modo que sequer foram computados na previsão 

orçamentária, inexistindo, assim, renúncia de receita. 

Encaminhamento 
Aprovação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, da Deliberação nº 

022/2020-CEEFP/GO 

 

4 Relatório da AFISC 

Fonte Gerência de Fiscalização 

Discussão 

Considerando as férias do Gerente de Fiscalização, Edinei, a Gerente Geral 

apresentou o relatório deixado por ele, destacando as ações realizadas junto a 

órgãos públicos e fiscalizações realizadas pela internet, como casos de 

exercício irregular da profissão e empresas sem responsável técnico, já que as 

ações na rua estão suspensas. De março a maio, foram realizados 82 

relatórios e recebidas 22 denúncias. 

Foram discutidas ideias junto aos Conselheiros sobre a forma e pauta da 

fiscalização que possam ser divulgadas, durante o período da pandemia. 

Encaminhamento 

Determinar que a AFISC promova o conteúdo técnico para a campanha das 

ações da fiscalização do CAU/GO, com postagens ou até vídeos, em apoio à 

Assessoria de Comunicação. 

 

 



 

 

5 Concurso de ATHIS 

Fonte Gerência Geral 

Discussão 

A Gerente Geral questionou acerca da retomada do concurso de ATHIS, que 

se encontra suspenso na fase de julgamento dos projetos. Destacou que 

provavelmente as restrições decorrentes do COVID-19 se estenderão, o que 

poderá comprometer a reunião presencial dos membros da Comissão 

Julgadora e Comissão do Concurso na fase do Julgamento. Sendo assim, 

propôs que as propostas sejam digitalizadas e analisadas pelos membros em 

reunião virtual pelo Zoom. 

Encaminhamento 
Verificar a viabilidade de digitalização dos projetos e reunião virtual com os 

membros das Comissões. 

 

Com a autorização da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Fiscalização do CAU/GO, atesto 

que as informações acima são verdadeiras. 

 

 

 

Romeu José Jankowski Junior 

Assessor Jurídico e Comissões 
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