
 

 

SÚMULA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEEPF-CAU/GO 

 

 DATA 23 de setembro de 2021 HORÁRIO 14h30min às 16h00min 

LOCAL ONLINE [Plataforma Zoom] 
 

ASSESSORIA Edinei Souza Barros 

 

PARTICIPANTES 

Anna Carolina Cruz Veiga de Almeida Coordenadora Adjunta 

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 69ª 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 – 1384585/2021 

Fonte Gerência Técnica 

Relator  Anna Carolina Cruz Veiga de Almeida 

Discussão Analisado e aprovado. 

Encaminhamento 
Aprovação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, da 

Deliberação nº 29/2021-CEEFP/GO 

 

3 Registro de Pós-Graduação - 1243150/2021 

Fonte Gerência Técnica 

Discussão 

Processo retorna à pauta após a solicitante complementar a documentação 

solicitada e confirmada pela Plenária do CAU/GO, nos termos do Parecer 

ATEC nº 002/2021. 



 

 

Encaminhamento 
Aprovação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, da 

Deliberação nº 30/2021-CEEFP/GO 

 

4 Processo 1377161/2021 – Auditoria de Registros de PJ’s 

Fonte Gerência Técnica 

Discussão 

Trata-se de projeto de deliberação que regulamenta, no interesse específico 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, o procedimento a ser 

observado para a realização, nos registros de pessoas jurídicas sob sua 

jurisdição, das auditorias periódicas, atualizações cadastrais e das baixas de 

ofício delas decorrentes.  

Encaminhamento 
Aprovação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, da 

Deliberação nº 25/2021-CEEFP/GO 

 

5 Processo 1000118520/2020 

Fonte Gerência de Fiscalização 

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

Encaminhamento 

ARQUIVAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO lavrado, por falta de justa 

causa, nos termos do artigo 19 da Resolução n. 22, nos termos da 

Deliberação nº 26/2021-CEEFP/GO. 

 

6 Processo 1000109459/2020 

Fonte Gerência de Fiscalização 

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

Encaminhamento 

APROVAÇÃO do voto do Conselheiro Relator, nos termos do artigo 19 da 

Resolução n. 22 do CAU/BR, que decidiu pela MANUTENÇÃO DO AUTO 

DE INFRAÇÃO LAVRADO, em seus integrais termos e valores, nos moldes 

do artigo 19 da Resolução n. 22 do CAU/BR e pela fixação de multa em 4 

(quatro) vezes o valor vigente da anuidade, ou seja, R$ 2.285,64 (dois mil 

duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)., nos termos da 

Deliberação nº 27/2021-CEEFP/GO. 

 

7 Processo 1000120442/2020 

Fonte Gerência de Fiscalização 



 

 

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

Encaminhamento 

ARQUIVAMENTO do auto de infração lavrado, conforme artigo 19 da 

Resolução n. 22 do CAU/BR, nos termos da Deliberação nº 28/2021-

CEEFP/GO. 

 

8 Processo 1000103507/2020 

Fonte Gerência de Fiscalização 

Discussão 

Trata-se de questionamento sobre se o CAU/GO deve fiscalizar pessoas 

jurídicas que tenham, entre seus objetivos sociais, exclusivamente a atividade 

de “construção de edifícios” e que não comprovem registro nos conselhos de 

fiscalização competentes (CAU e CREA). Considerando o relato do Gerente 

de Fiscalização que a ASJUR já orientou, com base na jurisprudência, a 

impossibilidade de se realizar esse tipo de fiscalização, será designada 

reunião com a AFISC e ASJUR para colher as fundamentações e apresentar 

para a CEPEF deliberar. 

Encaminhamento 
Agendar reunião entre ASJUR e AFISC para alinhar a jurisprudência e 

retornar o tema para deliberação da comissão. 

 

9 Processo 1000131065/2020 

Fonte Gerência de Fiscalização 

Discussão 

Trata-se de fiscalização realizada exclusivamente com base em publicações 

nas redes sociais. O Gerente de Fiscalização informou que não é possível 

precisar, ao certo, a data em que o projeto/serviço foi efetivamente realizado 

para se confirmar que houve exercício da profissão com a inscrição 

profissional suspensa. Nestes termos, a orientação foi de que o auto de 

infração seja lavrado somente quando amparado em provas suficientes de 

materialidade. 

Encaminhamento 

Encaminhar orientação de não lavratura do auto de infração quando não restar 

comprovada a data da efetiva realização/prestação dos serviços de arquitetura 

e urbanismo. 

 

10 Relatório de Fiscalização 

Fonte Gerente de Fiscalização 



 

 

Discussão 

Foram avaliados os resultados das ações do primeiro semestre, cujo relatório 

foi apresentado aos conselheiros na reunião da CEPEF de agosto. Ajustes 

foram feitos, a fim de atualizar o plano de ação da fiscalização, dando 

prioridade às fiscalizações remotas e aos arquitetos (e leigos) que divulgam 

suas atividades na internet. 

Em agosto também se encerrou o período de orientação aos profissionais 

participantes da CASA COR GOIÁS. A partir deste momento serão aceitos 

somente os extemporâneos, uma vez que as obras da mostra foram 

encerradas, e os ambientes abertos ao público para visitação. 

Ao longo do mês, os fiscais do Conselho visitaram os setores Recanto dos 

Buritis, Setor Oeste, Conjunto Riviera, Residencial Vale do Araguaia, Setor 

Sul, Pq. Amazônia e Pedro Ludovico, todos na capital, além do Loteamento 

Vinhas de Flamboyant, em Senador Canedo. 

Além do atendimento junto aos profissionais, via telefone, email e whatsapp, 

a AFISC destaca ainda:  a AFISC recebeu 7 novas denúncias. Destas, 4 foram 

abertos processo de fiscalização para investigar as irregularidades, e 3 foram 

improcedentes; foram feitos 44 novos relatórios de fiscalização. 

Encaminhamento Sem encaminhamentos. 

 

11 Relatos Gerais – Premiação de Trabalhos de Conclusão de Curso 

Fonte Assessoria Institucional do CAU/GO 

Discussão 

A Assessora Maria Ester apresentou a proposta para a realização de programa 

para premiação de trabalhos de conclusão de curso. A proposta apresentada 

contempla a fase inicial de chamamento público de empresas privadas para 

doarem premiações. Posteriormente, as instituições de ensino coletarão seus 

trabalhos e enviarão para o CAU/GO, o qual irá votar e selecionar os 

trabalhos premiados. A minuta do regulamento foi discutida, inclusive quanto 

aos aspectos do quantitativo e prazos. 

Encaminhamento 
Abertura do processo e encaminhamento para elaboração do Edital de 

Chamada Pública. 

 

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). 

 

 

Anna Carolina Cruz Veiga de Almeida Romeu José Jankowski Junior 

Coordenadora Adjunta da CEEPF-CAU/GO Assessor Jurídico e Comissões 
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