
 

 

SÚMULA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEEPF-CAU/GO 

 
 

 DATA 12 de março de 2021 HORÁRIO 14h00min às 16h30min 

LOCAL ONLINE [Plataforma Zoom] 
 

ASSESSORIA Edinei Souza Barros 

 

PARTICIPANTES 

Andrey Amador Machado Coordenador 

Juliana Guimarães de Medeiros Conselheira 

Anna Carolina Cruz Veiga de Almeida Conselheira  

Gabriel de Castro Xavier Conselheiro Suplente 

Isabel Barea Pastore Gerente Geral do CAU/GO 

Romeu José Jankowski Júnior Assessor Jurídico e Comissões 

 

PAUTA  

1 
Leitura e aprovação da Súmula da 63ª 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 Conselheiros presentes. 

 

 

ORDEM DO DIA 

2 Registros Definitivos de Profissionais – 1269706/2021 

Fonte Gerência Técnica 

Relator  Andrey Amador Machado 

Discussão Analisado e aprovado. 

Encaminhamento 
Aprovação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, da 

Deliberação nº 08/2021-CEEFP/GO 

  

3 Registro de Pós-Graduação –1243150/2021 

Fonte Gerência Técnica 

Relator  Andrey Amador Machado 



 

 

Discussão 
Apresentado o memorando elaborado pela ATEC e a respectiva planilha de 

atendimento dos requisitos 

Encaminhamento 
Aprovar a homologação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, 

da Deliberação nº 09/2021-CEEFP/GO 

 

 

4 Relatório de Fiscalização – Janeiro a Fevereiro 

Fonte Gerência de Fiscalização 

Relator  Edinei Souza Barros 

Discussão 

A equipe de fiscalização do CAU/GO se reuniu virtualmente para fazer uma 

avaliação das ações da AFISC em 2020, e pensar ações para 2021. O intuito 

foi estabelecer novas metodologias internas, e melhorar as existentes. Além 

disso, foram também avaliadas as frentes de ações da AFISC, que constam no 

planejamento anual da fiscalização. O plano anual da fiscalização para 2021 

foi apresentado e aprovado na primeira reunião da CEPEF, em 22/02/21. 

Seguindo no sistema híbrido de trabalho, sendo 2 dias presenciais, na sede e 

fiscalizando bairros da capital, e 3 dias em home office, as ações da AFISC 

avançaram dando continuidade aos trabalhos anteriores. No final de janeiro, e 

início de fevereiro, dois integrantes da equipe (Rafael e Edinei) estiveram de 

férias de 15 dias, cada. 

Ao todo, foram feitos 79 novos relatórios de fiscalização em janeiro. Estas 

foram as principais ações de janeiro e fevereiro de 2021. 

Encaminhamento Sem encaminhamentos. 

 

 

 

5 Processo 1000101448/2020 

Fonte Gerência de Fiscalização 

Discussão Relatado o caso aos Conselheiros e analisados os documentos, deliberaram. 

Encaminhamento 

Por UNANIMIDADE, pela APROVAÇÃO do relatório ofertado pelo 

Conselheiro Relator que decidiu pela manutenção do auto de infração 

lavrado, fixando multa igual a 300% sobre o valor vigente da taxa de RRT 

simples, nos termos da Deliberação nº 06/2021-CEEFP/GO. 

 

6 Processo 1000115437/2020 

Fonte Gerência de Fiscalização 



 

 

Discussão Relatado o caso aos Conselheiros e analisados os documentos, deliberaram. 

Encaminhamento 

por UNANIMIDADE pela APROVAÇÃO do relatório ofertado pelo 

Conselheiro Relator que decidiu pela manutenção do auto de infração 

lavrado, em seus integrais termos, fixando multa igual a DUAS ANUIDADE 

vigentes ao tempo da lavratura do auto de infração: R$ 1142,82 (mil cento e 

quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos)., nos termos da Deliberação 

nº 07/2021-CEEFP/GO. 

 

7 Procedimentos da AFISC 

Fonte Gerente de Fiscalização 

Discussão 

O Gerente Edinei apresentou alguns questionamentos da rotina de 

fiscalização da AFISC e questionou sobre o entendimento da Comissão: 

1. Os últimos processos enviados à cobrança jurídica, que tiveram a ciência 

através de publicação no D.O.U., retornaram à AFISC para que seja feita 

nova tentativa de ciência do processo, mesmo o processo tendo seguido 

corretamente os trâmites constantes na Resolução 22; 

2. No tocante à fiscalização de PJ registrada no CAU sem responsável 

técnico; Após discussões e considerações, deliberaram: 

Encaminhamento 

1. As intimações pelo DOU serão realizadas após esgotadas as possibilidades 

e canais disponíveis, desde que devidamente registrados nos processos. Em se 

tratando de leigos, ou seja, pessoas não registradas no CAU, e que não seja 

possível obter maiores informações acerca do fiscalizado, inviabilizando o 

desenvolvimento válido e regular do processo, este poderá ser suspenso, até 

que novas informações sejam obtidas; 

2.1 – PJ que está sem responsável, mas não possui entre atividade principal, 

serviços de arquitetura, deverá ser apenas orientada à regularização ou baixa 

do registro; 

2.2 – PJ que não emitiu RRT que comprove a atividade profissional, deverá 

ser apenas orientada à regularização ou baixa do registro; 

2.3 – PJ que apresenta emissões de RRTs, comprovando o exercício da 

atividade da arquitetura e urbanismo, nesse caso deverá notificá-la para sanar 

a irregularidade perante ao CAU, sob pena de lavratura de Auto de Infração". 

A análise temporal da emissão do último RRT considerará o prazo de 05 

anos. 

Sedimentar a prática da AFISC para que anualmente sejam filtradas as 

empresas registradas no CAU, quanto ao aspecto da regularidade. 



 

 

 

8 Relatos Gerais 

Fonte Gerente Geral 

Discussão 

A Gerente Isabel informou sobre a contratação do Palestrante para a Aula 

Magna, sendo que, considerando o atendimento aos requisitos legais, o 

segundo colocado atendeu às exigências, sendo então convidado. O convite 

foi aceito e o material de divulgação do evento (24/03) já foi publicado. 

Considerando que a abertura do evento contará com a participação do 

Coordenador Andrey, algumas instruções e procedimentos foram passados. 

Quanto ao assunto do alvará fácil, dado o resultado da última reunião 

realizada com representantes da Prefeitura Municipal de Goiânia, do setor 

afeto ao assunto, será realizada nova reunião.  

Encaminhamento Sem encaminhamentos. 

 

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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