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SÚMULA DA 103ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2020 2 

 3 

PLENÁRIO 4 

 5 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte, por meio de aplicativo de reuniões, 6 

iniciou-se virtuais, em primeira convocação, a 103ª Reunião Plenária Ordinária, com a 7 

presença dos Conselheiros Estaduais membros: Frederico André Rabelo (Vice-Presidente),  8 

Luciano Mendes Caixeta, Regina Maria de Faria Amaral Brito (Coordenadora da CAF), 9 

Paulo Renato de Moraes Alves (Coordenador da CEPEF), Fernanda Antônia Fontes 10 

Mendonça (Coordenadora da CED) e Adriana Mikulaschek (Coordenadora da CPUA). 11 

Presentes também os empregados públicos do CAU/GO: Isabel Barêa Pastore (Gerente 12 

Geral), Romeu José Jankowski Júnior (Assessor Jurídico/Assessor de Plenário e 13 

Comissões), Pedro Schultz Fonseca Baptista (Assessor de Relações Institucionais). Os 14 

Conselheiros Estaduais Arnaldo Mascarenhas Braga e Ariel Viveiros apresentaram prévia 15 

justificativa de ausência. I) Verificação de quórum. O Vice-Presidente verificou o quórum e 16 

declarou aberta a sessão. II) Leitura e discussão da pauta. Pauta aprovada por 17 

unanimidade. III) Discussão e aprovação da ata da reunião plenária anterior, 29/05/2020. 18 

Ata aprovada por unanimidade. IV) Apresentação de comunicações. a) Dos 19 

Coordenadores das Comissões permanentes. 1. Comissão de Administração e 20 

Finanças – CAF. Prestação de contas de janeiro a maio de 2020. Considerando a 21 

Resolução nº 174 que dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação 22 

de contas a serem adotados pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados, artigo 23 

8º; considerando a prestação de contas do período de janeiro a maio de 2020 apresentada 24 

pela empresa de assessoria contábil Evolução Assessoria e Consultoria Empresarial, com 25 

receitas correntes do período totalizando R$ 1.638.855,13 (um milhão, seiscentos e trinta e 26 

oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), Despesas Liquidadas de R$ 27 

1.078.953,13 (um milhão, setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e treze 28 

centavos), resultando em superávit orçamentário de R$ 559.902,00 (quinhentos e cinquenta 29 
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e nove mil, novecentos e dois reais). Destacou-se, no relatório, que para as receitas foram 30 

realizados 18,6% a menos que o previsto para o período, o que se deve às menores receitas 31 

de anuidades e RRT’s. Quanto às despesas, foram realizados 26% a menos que o previsto 32 

para o período, o que se deve às menores despesas com viagens, prestação de serviços, 33 

taxas bancárias e repasses ao CAU/BR. Prestação de contas aprovada por unanimidade. 34 

Ainda, foi aprovada a alteração do CNAE do CAU, pois estava diferente da maioria dos 35 

CAU/UFs e do BR. Havia orientação anterior do BR de não modificar, mas optou-se pelo 36 

alinhamento de entendimento da maioria do país. Nos informes gerais, foi relatado sobre as 37 

reformas programadas para adequação para retorno presencial 1.2. 15ª Reunião 38 

Extraordinária - 05/06/2020. Conselheira Regina relatou a Reunião Extraordinária para tratar 39 

sobre os impactos financeiros do Plano de Emprego, Carreira e Salários – PECS do CAU/GO. 40 

Nas projeções, o comprometimento do Orçamento com Pessoal fica acima de 50% até 2025, 41 

sendo que o Orçamento de 2021 foi considerado como sendo o mesmo de 2019, ou seja, 42 

grande queda na arrecadação. Restou encaminhado que nova análise será feita na reunião 43 

de julho, incluindo a divisão dos normativos de pessoal, sendo um para empregos efetivos 44 

(PECS) e outro para livre provimento e funções gratificadas. 2. Comissão de Política Urbana 45 

e Ambiental – CPUA. Conselheira Regina iniciou o relato do andamento do GUIA de 46 

Planejamento Urbano, que ficou muito bem elaborado, e que espera apresentá-lo na próxima 47 

reunião plenária. A Reunião da Comissão contou com a participação do Sr. Samarone Nunes 48 

(Presidente do Conselho do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de Goiânia) 49 

e que restou definido a criação de um Grupo para organizar uma ação integrada no Dia do 50 

Patrimônio  - 17 de agosto (participam a Conselheira Fernanda, Conselheira Márcia, 51 

Samarone e Arquiteta e Urbanista Leandra; com o apoio técnico de Isabel, Pedro e Elisa). A 52 

sugestão extraída foi a de realizar um Webinar sobre o Setor Sul. A Coordenadora Adriana 53 

relatou sobre a reunião com a Associação de Moradores do Jaó, que fez uma denúncia a 54 

respeito da duplicação de avenida no bairro. Na ocasião, destacou-se a importância da 55 

participação da associação nas discussões do Plano Diretor de Goiânia, pois ele está ainda 56 

sendo apreciado na Câmara Municipal e questionamentos referentes a alteração de hierarquia 57 

de vias poderiam ser colocadas ali, além de reforçar a importância do debate do adensamento 58 
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construtivo e a verticalização. Foi relatado ainda que o CAU/BR fará uma série de eventos em 59 

julho para lançamento da Carta aos Candidatos das Eleições 2020, sendo que a ação local 60 

será planejada na reunião de agosto da CPUA. Por fim, foi informado pela Conselheira Regina 61 

que o MPGO recebeu denúncia do CAU sobre terreno na APA do Piancó que seria destinado 62 

à implantação de Distrito Industrial em Anápolis, mas o MP em ação integrada entre a 15ª 63 

(local da nossa denúncia) e a 11ª promotoria impediram o processo. 3. Comissão de 64 

Exercício Profissional, Ensino e Formação – CEPEF. O Coordenador da Comissão, Paulo 65 

Renato destacou a deliberação da Comissão acerca da Portaria n. 77/2020 quanto à 66 

suspensão dos registros que estiverem na condição de ATIVO, mas com situações 67 

específicas, como nenhum acesso ao SICCAU ou desatualizados desde a migração. A 68 

Gerente Técnica havia relatado que a suspensão de registro se aplica nos casos de sanção 69 

disciplinar ou inadimplência das anuidades, e considerando o que dispõe o art. 167 do 70 

CAU/BR, foi sugerida a aplicação da interrupção dos registros apontados pelos CAU/BR. 71 

Quanto à fiscalização, destacou, com base no relatório prestado pelo Gerente de Fiscalização, 72 

as ações realizadas junto a órgãos públicos e fiscalizações realizadas pela internet, como 73 

casos de exercício irregular da profissão e empresas sem responsável técnico, já que as 74 

ações na rua estão suspensas. De março a maio, foram realizados 82 relatórios e recebidas 75 

22 denúncias. O Assessor Pedro levantou que está sendo analisada a aquisição de serviços 76 

que captam editais de licitação ou concurso que envolvam o exercício da Arquitetura e 77 

Urbanismo, de modo que a Fiscalização possa averiguar eventuais irregularidades e 78 

encaminhar ofícios aos órgãos e entidades promoventes dos certames, de modo a fomentar 79 

as atividades de fiscalização virtual. Por fim, foi relatado que será retomado os atos do 80 

Concurso de ATHIS, cujos procedimentos serão definidos pela Comissão Organizadora. 4. 81 

Comissão de Ética e Disciplina – CED. A Coordenadora Fernanda relatou que a comissão 82 

aprovou o texto e material para a campanha digital sobre o Código de Ética e Disciplina do 83 

CAU/GO, para inserções de informações relevantes sobre a norma a serem publicadas nas 84 

redes sociais. Os Conselheiros contribuíram e aprovaram o arquivo que foi enviado à 85 

Assessoria de Imprensa. Quanto aos processos, relatou que não houve novas denúncias e 86 

que os demais processos não foram tramitados, em razão da suspensão dos prazos, 87 
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conforme normativa do CAU/BR. b) Do Vice-Presidente. Frederico apresentou o pedido de 88 

licença da Conselheira Estadual Maria Ester de Souza, pelo período de 01/06/2020 a 89 

01/12/2020. Durante este período, assume, em condição de titularidade, a Conselheira 90 

Adriana Mikulaschek. c) Do CAU/BR. A Conselheira Federal Lana Jube informou que o 91 

CAU/BR mudou sua sede, para o novo prédio. Reiterou sobre a conclusão da Carta aos 92 

Candidatos 2020 e ressaltou que o material do CAU/GO deveria ser adequado, evitando-se 93 

replicações de ideias e com maior efetividade. Lana Jube chamou atenção para a aprovação 94 

do novo Marco Legal do Saneamento Básico, em especial quanto às privatizações implícitas 95 

de serviços. Informou que o Conselho Federal tem se reunido mensalmente para julgar os 96 

processos éticos em grau recursal. Informou ainda a busca pela manutenção da 97 

Federalização do CAU diante do cenário atual, alinhando questões estratégicas financeiras e 98 

orçamentárias com as ações da fiscalização e exercício profissional. d) Da Gerência Geral. 99 

A Gerente Geral Isabel informou que o CAU/BR analisou e validou o plano de contingências 100 

apresentado pelo CAU/GO. Quanto aos pedidos solicitados pelo Fórum de Presidentes, o 101 

CAU/BR concedeu, ad referendum, desconto de 80% do CSC para os CAU/UF e 50% do 102 

fundo de apoio. Relatou sobre o atual estágio das obras na sede do Conselho, tanto de 103 

consertos, como ajustes pendentes, quanto por adaptações decorrentes da COVID-19. 104 

Informou que com a saída da Luciene, o assessor Pedro assumirá as funções da Gerência 105 

Financeira. Destacou ainda que em julho deva ocorrer uma reunião geral dos CAU/UF para 106 

alinhar estratégias a nível geral para o atual cenário. e) Assuntos Extrapauta. A Conselheira 107 

Regina questionou se caberia ao CAU/GO manifestar-se acerca das condições urbanas e 108 

ambientais em que está se dando a retomada da abertura dos estabelecimentos. Levantou, a 109 

título de exemplo, a abertura do comércio em Goiânia, com as ruas abarrotadas e falta de 110 

fiscalização, citando também a necessidade de fiscalização de estabelecimentos que utilizam 111 

ar-condicionado central, como shoppings. Assim, considerando que o assunto foi discutido na 112 

CPUA, foi definido que o assunto seria levando á plenária para verificar se caberia ao CAU/GO 113 

manifestar-se acerca do tema. Aberta discussão, o Vice-Presidente Frederico ressaltou da 114 

importância do assunto, mas que eventual nota deveria ser muito bem elaborada, observado 115 

os dados observáveis. A Conselheira Ana Lúcia destacou a importância de reforçar as 116 
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recomendações, sem adentrar profundamente em questões atinentes à saúde pública e 117 

economia. A Gerente Geral Isabel propôs que a nota tivesse um viés de ocupação do espaço 118 

público e privado, levantando a importância do profissional arquiteto e urbanista nesse novo 119 

planejamento. O Conselheiro Luciano narrou que a nota ideal deve informar que o Arquiteto 120 

e Urbanista é o profissional habilitando a readequar o ambiente de acordo com as atuais 121 

necessidades. Em regime de votação, sobre se haverá a nota, os Conselheiros aprovaram a 122 

elaboração da nota, com exceção do Conselheiro Luciano, que votou contra. Assim, o 123 

documento será minutado pela Gerente Geral, que disponibilizará aos Conselheiros para 124 

contribuição e aprovação. Encerrados os pontos de pauta previstos na reunião e, nada mais 125 

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a todos e deu por encerrada a sessão do que, para 126 

constar, eu, Romeu José Jankowski Junior, secretariei a sessão, lavrei a presente súmula 127 

que, depois de lida e achada conforme, será assinada por mim e pelo Vice-Presidente do 128 

CAU/GO, Frederico André Rabelo. Goiânia, aos vinte e seis dias do mês de junho de 2020. 129 

 130 

Frederico André Rabelo  131 

Vice-Presidente do CAU/GO 132 

 133 

Romeu José Jankowski Junior 134 

Assessor Jurídico e de Comissões 135 

 136 

Considerando a conjuntura epidemiológica, a necessidade de ações cautelosas em defesa da 137 

saúde dos conselheiros, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de 138 

reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações 139 

prestadas. 140 
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