
 

 

SÚMULA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEEPF-CAU/GO 

 

DATA 14 de agosto de 2020 HORÁRIO 14h30min às 16h00min 

LOCAL ONLINE [Plataforma Zoom – Meeting ID: 811 7708 0761] 

 

ASSESSORIA Edinei Souza Barros 

PARTICIPANTES 

Paulo Renato de Moraes Coordenador 

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 57ª 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  Frederico André Rabelo 

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 024/2020-CEEFP/GO 

 

3 Cadastro de Pós-Graduação 

Fonte Gerência Técnica – Processo 971598/2019 



 

 

Relator  Paulo Renato de Moraes 

Discussão 

A Área Técnica realizou a verificação da graduação do interessado junto à 

Instituição de Ensino Superior, juntou as informações em acordo com a 

Resolução nº 18/2012. Também foi analisada a documentação exigida pelas 

normativas, estando de acordo. 

Encaminhamento 
Aprovação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, da 

Deliberação nº 025/2020-CEEFP/GO 

 

4 Relatório de Fiscalização 

Fonte Gerência de Fiscalização 

Discussão 

O Gerente de Fiscalização Edinei informou que está sendo contratada empresa 

para fornecer imagens por satélite para auxiliar os agentes de fiscalização do 

CAU/GO nas atividades, direcionando a fiscalização de novas obras. 

Quanto ao relatório, informou que além dos atendimentos corriqueiros, foi 

elaborado material para publicação nas redes sociais do CAU/GO, envolvendo 

elucidações sobre normas, denúncias e orientações gerais. Está sendo feito 

contatos com profissionais do interior, informando acerca da forma como está 

sendo realizada a fiscalização pelos agentes. Em julho, 10 denúncias foram 

recebidas, sendo 3 encaminhadas para a CED, 4 arquivadas liminarmente e as 

demais encaminhadas para análise. Foram elaborados também 59 novos 

relatórios. 

Outra linha de fiscalização envolve os profissionais atuantes em órgãos 

públicos, exigindo, além das práticas corriqueiras, o registro desses órgãos 

junto ao Conselho. Também está sendo exercida fiscalização nas redes sociais, 

identificando profissionais que estão atuando na prática, mas com seus 

registros suspensos no Conselho. 

Informou, por fim, que algumas atividades em julho foram comprometidas 

pela pane no sistema do SICCAU, de modo que ainda existem processos que 

não recuperaram seus arquivos. 

 

5 Assuntos Gerais 

Fonte Gerência Geral 



 

 

Discussão 

A Gerente Geral Isabel informou sobre a retomada da Aula Magna, que foi 

suspensa em virtude da pandemia do COVID-19. Todavia, considerando os 

ajustes, foi proposta a realização da Aula Magna virtualmente, e que se 

aprovada, culminará no desarquivamento do processo já aberto. Foi destacado 

que não haverá, para o palestrante, o pagamento de despesas com diárias e 

locomoção, mantendo apenas os honorários. A medida foi aprovada pelos 

Conselheiros. Ainda, foi designado o Conselheiro Frederico para interagir e 

acompanhar a transmissão com o Palestrante convidado. 

Ainda, quanto ao concurso ATHIS, considerando a conclusão, a Gerente 

Geral buscou ideias para a entrega da premiação do concurso aos vencedores. 

Houve a proposição de convidar, para uma sessão virtual, os vencedores e 

discutir com eles como foi o desenvolvimento do projeto, podendo, ainda, 

convidar os jurados e demais envolvidos com o certame. Os Conselheiros 

concordaram, de modo que a Gerente Geral irá providenciar as tratativas. 

Outro ponto de pauta, levantado pelo Conselheiro Frederico na Plenária de 

julho de 2020, diz respeito ao perfil no Instagram (Exposed Arquitetos Brasil) 

que publica denúncias e relatos de condutas acerca do exercício da profissão 

e estágio. Isabel ressaltou que os relatos de abusos diversos em Estágio, 

poderá ser abordado junto às instituições de ensino, na Reunião Ampliada, 

responsáveis por monitorar os estágios profissionais. Nos demais assuntos, 

considerando as funções típicas do CAU, e as limitações legais de suas áreas 

de atuação, foi sugerido demandar o CAU/BR para que monitore o assunto, 

criando uma pauta específica na CEP do CAU/BR.  

Encaminhamento 

Aprovar a retomada da Aula Magna, na modalidade virtual, e autorizar o 

desarquivamento do processo aberto anteriormente para a contratação do 

palestrante. 

 

Considerando a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade 

das informações prestadas (art. 7, parágrafo único, da Deliberação Plenária Ad Referendum n. 

07/2020-CAU/BR). 

 

 

Romeu José Jankowski Junior 

Assessor Jurídico e Comissões 
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