
 

 

SÚMULA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEEPF-CAU/GO 

 

 DATA 11 de junho de 2021 HORÁRIO 14h30min às 17h00min 

LOCAL ONLINE [Plataforma Zoom] 
 

ASSESSORIA Edinei Souza Barros 

 

PARTICIPANTES 

Andrey Amador Machado Coordenador 

Juliana Guimarães de Medeiros Conselheira Titular 

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 66ª reunião ordinária da CEEPF-

CAU/GO e 11ª Ampliada 

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 – 1325421/2021 

Fonte Gerência Técnica 

Relator  Gabriel de Castro Xavier 

Discussão Analisado e aprovado. 

Encaminhamento 
Aprovação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, da 

Deliberação nº 19/2021-CEEFP/GO 

  

3 Interrupção de Registro Profissional – 457665/2016 

Fonte Gerência Financeira 



 

 

Discussão 

Trata-se de processo de cobrança de anuidades e que com base na Nota 

Jurídica 06/2018 – ASSJUR/CAF foi afastada a exigência das anuidades 

relativas aos anos de 2014, 2015 e 2016, dado que com base nos elementos do 

processo, a profissional estava aposentada, não mais exercendo suas 

atividades. Pelo despacho da AFIN que declara o último serviço prestado, 

conforme RRT nº 166499, em 30/06/2013, e que posteriormente não houve 

mais atividades por parte da profissional, solicitando assim apreciação da 

interrupção do registro profissional com efeitos retroativos a partir de 

01/07/2013. 

Encaminhamento 
Aprovação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, da 

Deliberação nº 20/2021-CEEFP/GO 

  

4 Processo 1000105819/2020 

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 4 VEZES O VALOR 

VIGENTE DA ANUIDADE, ou seja, R$ 2285,64. Possível o parcelamento 

em 8 vezes de R$ 285,70, nos termos da Deliberação nº 18/2021-

CEEFP/GO. 

 

5 Relatório de Fiscalização 

Fonte Gerente de Fiscalização 



 

 

Discussão 

 No início do mês, a equipe de fiscalização do CAU/GO se reuniu 

virtualmente para planejar as ações para o mês de maio. Deu-se início à 

campanha de fiscalização da Mostra CASA COR GOIÁS 2021. Foi feito 

contato com a organização do evento, que enviou a lista de todos os 

participantes. Em seguida, e-mails de orientação estão sendo enviados aos 

profissionais (não somente aos arquitetos) informando sobre fiscalização. A 

mostra será aberta ao público em 23 de julho. No dia 20 de maio, entre 

20:30h e 22h, aconteceu palestra virtual com os alunos de arquitetura da 

PUC/GO. O gerente de fiscalização e a Gerente Geral do CAU, Isabel Barea, 

conversaram com os alunos e com os professores das duas turmas sobre 

temas relativos à legislação e prática profissional. Aproximadamente 20 

alunos estiveram presentes. Ao longo do mês, os fiscais do Conselho 

visitaram os setores Parque das Laranjeiras, Jardim América, Res. Brisas do 

Cerrado, Setor Jaó e Setor Goiânia 2. Foram feitas fiscalizações de rotina, 

além da apuração de eventuais denúncias nestas localidades. Além do 

atendimento junto aos profissionais, via telefone, email e whatsapp, a AFISC 

destaca ainda : I - a AFISC recebeu somente 1 nova denúncia. Foi aberto 

processo de fiscalização, e segue em apuração. II - foram feitos ainda 43 

novos relatórios de fiscalização. 

Encaminhamento Sem encaminhamentos. 

 

6 Relatos Gerais 

Fonte Coordenador da CEPEF/ Gerente Geral 

Discussão 

 O Coordenador Andrey relatou a reunião com a Secretaria de Aprovação de 

Projetos, convocada pelo MP/GO, mas que não contou com a participação do 

Secretário, sendo enviado o encarregado do setor (Yuri).  Mencionou o 

desagrado por parte do MP/GO ante a ausência de representantes da 

Prefeitura de Goiânia e inércia quanto à solução dos problemas relatos. 

Haverá mais uma reunião, na próxima semana, para buscar as tratativas e 

esclarecimentos por parte da Secretaria. 

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). 

 

 

 

Andrey Amador Machado Romeu José Jankowski Junior 

Coordenador da CEEPF-CAU/GO Assessor Jurídico e Comissões 
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