
 

 

SÚMULA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEEPF-CAU/GO 

 

 

 DATA 9 de abril de 2021 HORÁRIO 14h30min às 16h00min 

LOCAL ONLINE [Plataforma Zoom] 
 

ASSESSORIA Edinei Souza Barros 

 

PARTICIPANTES 

Anna Carolina Cruz Veiga de Almeida Coordenadora Adjunta 

Felipe Miranda de Lima Conselheiro Suplente 

Giovanni Baptista Borges Conselheiro Suplente 

Gabriel de Castro Xavier Conselheiro Suplente 

Isabel Barêa Pastore Gerente Geral 

Giovana Jacomini Gerente Técnica 

 

PAUTA  

1 Leitura e aprovação da Súmula da 64ª reunião ordinária da CEEPF-CAU/GO  

Discussão 
A súmula foi encaminhada 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 - 1290550/2021 

Fonte Área Técnica - ATEC 

Relator  Gabriel de Castro Xavier 

Discussão Analisado e aprovado. 

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

11/2021-CEEFP/GO. 

  

3 Registro de Pós-Graduação - 1243150/2021 

Fonte Área Técnica - ATEC 

Relator  Giovanni Baptista Borges 



 

 

Discussão 

Apresentado o relato elaborado pela ATEC e já tendo sido INDEFERIDO o 

pedido pela CEEFP na 63ª reunião ordinária, após juntada da nova 

documentação enviada pela requerente, o processo será enviado ao plenário 

para apreciação do recurso, conforme regimento interno do CAU/GO. 

Encaminhamento 

Encaminhar o processo instruído para julgamento do plenário, em grau de 

recurso, conforme solicitado pela requerente, por unanimidade, pelos 

conselheiros presentes. 

 

 

4 Processo de fiscalização 1000095206/2019 

Fonte Área de Fiscalização - AFISC 

Relator  Giovanni Baptista Borges 

Discussão 

O profissional autuado apresentou documentação comprobatória de 

regularidade dos serviços fiscalizados. Os documentos datam de antes da 

lavratura do auto, e apreciado o processo, o voto dos conselheiros foi pelo 

arquivamento, conforme Deliberação CEEFP Nº 10/2021. 

Encaminhamento 
Aprovação do arquivamento, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, 

da Deliberação nº 10/2021-CEEFP/GO 

 

 

 

5 Processo 1290065/2021 

Fonte Área Técnica - ATEC 

Discussão 

Relatado o caso aos Conselheiros e analisados os documentos, deliberaram 

quanto ao registro dos profissionais formados pelo Centro Universitário 

Araguaia. Tendo observado o Artigo 6º da Lei 12.378/2010 e a Deliberação 

001/2018CEF/BR, o voto dos conselheiros foi pelo envio do processo à 

CEF/BR para apreciação. 

Encaminhamento 

Por UNANIMIDADE, encaminhar o processo ao CEF/BR para o cálculo da 

tempestividade dos registros, nos termos da Deliberação nº 12/2021-

CEEFP/GO. 

 

 

6 Relatos Gerais 

Fonte Gerente Geral e Gerente de Fiscalização 



 

 

Discussão 

O Gerente Geral relatou que o Termo de Cooperação com o CREA/GO tem 

apoiado o trabalho de verificação dos documentos de regularidades das obras 

e serviços e que tem agilizado o trabalho da fiscalização. Informou também 

que não existem processos de fiscalização para apreciação da comissão no 

mês de abril. 

A Gerente Isabel informou sobre a realização semestral de reunião da 

CEEFP/GO com os coordenadores dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo de 

Goiás. A reunião está prevista para 14 maio. A gerente sugeriu que, como de 

costume, a reunião da comissão ordinária tenha início no horário habitual, às 

14:30, e que às 16 horas haja a recepção dos convidados. A pauta prevista 

inclui a avaliação da aula magna realizada em março e a organização da aula 

de agosto, além de outras pautas de interesse dos coordenadores. 

Quanto ao assunto do alvará fácil, Isabel relatou que após contato com o 

MP/GO, o Promotor Juliano Barros informou que aguarda nomeação do novo 

Secretário de Planejamento para convocar uma audiência para tratar do prazo 

para implementação das melhorias solicitadas pelo CAU/GO e ASBEA no 

sistema.  

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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Barêa Pastore 

Gerente Geral 
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