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SÚMULA DA 107ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO 2 

DE 2020 3 

 4 

PLENÁRIO 5 

 6 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, por meio de aplicativo de 7 

reuniões, iniciou-se virtuais, em primeira convocação, a 107ª Reunião Plenária Ordinária, 8 

com a presença dos Conselheiros Estaduais membros: Arnaldo Mascarenhas Braga 9 

(Presidente),  Regina Maria de Faria Amaral Brito (Coordenadora da CAF), , Fernanda 10 

Antônia Fontes Mendonça (Coordenadora da CED), Manoel Alves Carrijo, Ana Lúcia 11 

Ferreira Peixoto, Priscila Cavalcanti e Maria Ester de Souza (Coordenadora da 12 

CPUA). Presente ainda a Conselheira Federal Maria Eliane Jubé Ribeiro. Presentes 13 

também os empregados públicos do CAU/GO: Isabel Barêa Pastore (Gerente Geral), 14 

Romeu José Jankowski Júnior (Assessor Jurídico/Assessor de Plenário e Comissões), 15 

Pedro Schultz Fonseca Baptista (Gerente de Planejamento e Finanças). Os 16 

Conselheiros Estaduais Frederico André Rabelo (Vice-Presidente) e Paulo Renato de 17 

Moraes Alves (Coordenador da CEPEF), apresentaram prévia justificativa de ausência. 18 

I) Verificação de quórum. O Presidente verificou o quórum e declarou aberta a sessão. 19 

II) Leitura e discussão da pauta. Pauta aprovada por unanimidade. III) Discussão e 20 

aprovação da ata da reunião plenária anterior, 25/09/2020. Ata aprovada por 21 

unanimidade. IV) Apresentação de comunicações. a) Dos Coordenadores das 22 

Comissões permanentes. 1.1. Comissão de Administração e Finanças – CAF. 23 

Prestação de contas de Janeiro a Setembro de 2020. Considerando a Resolução nº 24 

174 que dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas 25 

a serem adotados pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados, artigo 8º; 26 

considerando a prestação de contas do período de janeiro a setembro de 2020 27 

apresentada pela empresa de assessoria contábil Evolução Assessoria e Consultoria 28 

Empresarial, receita de anuidades executada está maior do que a prevista, isso se deve 29 

ao recebimento de Anuidades de Exercícios anteriores, tanto para Pessoa Física, quanto 30 

para Pessoa Jurídica, fruto de ação de grande ação da Justiça na citação mesmo nesse 31 

período de pandemia, garantindo o andamento dos processos e o recebimento pelo 32 

CAU/GO. A RECEITA TOAL prevista na reprogramação de 2020 é de R$ 3.269.036 e 33 
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foram realizados R$ 3.087.303, sendo 86,94%% do previsto para o ano. Percebe-se que 34 

no segundo semestre, a emissão de RRTs está maior do que a dos anos anteriores, o 35 

que deve ser acompanhado até o final do ano. As Despesas Correntes continuam num 36 

patamar baixo, mas foram lançados os Editais de Patrocínio e de ATHIS do CAU/GO, 37 

com isso, haverá uma maior utilização. Além disso, houve Despesa de Capital de R$ 38 

58.369,63, gerando uma DESPESA TOTAL de R$ 1.965.561,54, mas que também está 39 

em 58% do previsto. Ressalta-se que não houve nenhum pico de gastos em 2020 até o 40 

momento, mas ocorrerá no final do ano com os repasses dos valores aos projetos 41 

selecionados nos Editais que serão lançados e também o 13º salário. No período de 42 

janeiro a setembro de 2020 houve superávit de R$ 1.180 mil, ao se considerar apenas as 43 

Receitas e Despesas Correntes. Esse resultado está aplicado em fundo específico e 44 

representa o esforço no Contingenciamento adotado pelo CAU/GO para enfrentar a 45 

queda da arrecadação no primeiro semestre. Percentual da folha de pagamento está em 46 

44,1%. 1.2. Aprovação do Plano Orçamentário de 2021.  Conselheira Regina iniciou a 47 

apresentação do Plano Orçamentário de 2021. A base utilizada é a aprovada para o 48 

exercício de 2020, mas o destaque está para o CSC, que foi contestado via Fórum de 49 

Presidentes, pois houve um salto de valores em relação ao de 2020. Quanto aos limites 50 

estratégicos, o orçamento proposto respeita os parâmetros mínimos exigidos, estando, 51 

inclusive, acima das diretrizes impostas pelo CAU/BR. Foi observado que se houver 52 

variação no CSC a diferença será redistribuída entre todos os centros de custo. O valor 53 

previsto para o Orçamento 2021 é de R$ 4.156.604,17 1.3. Gerais. A Conselheira Regina 54 

relatou ainda as condições de retorno ao trabalho presencial na sede do CAU/GO, 55 

mediante regime de revezamento e plantão, conforme regulamento em portaria própria. 56 

2. Comissão de Exercício, Ensino e Formação Profissional - CEPEF. Relatos Gerais. 57 

A Conselheira Maria Ester relatou que foi feita a análise rotineira dos novos registros 58 

profissionais. Informou ainda, que o Gerente de Fiscalização solicitou a retomada dos 59 

processos de fiscalização, com a possibilidade de envio das respectivas intimações. 60 

Outro ponto da pauta foi sobre o perfil do instagram Exposed Arquitetos Brasil, que 61 

contou com a participação do representante da ASBEA, Art. Andrey Machado. Ao final 62 

das discussões, o encaminhamento proposto foi oficiar a CEP do CAU/BR acerca do 63 

assunto e criar um programa para debater o assunto com as partes (professores, alunos 64 

e escritórios), viabilizando, até mesmo, um guia de boas práticas do estágio em 65 
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Arquitetura e Urbanismo.  66 

3. Comissão de Ética e Disciplina - CED. Relatos Gerais. A Coordenadora Fernanda 67 

iniciou o relato destacando a intenção de retomada dos processos em trâmite na CED, 68 

possibilitando a notificação das partes, imputando-lhes os prazos previstos. Quanto aos 69 

processos, considerando a suspensão dos prazos, foram analisados apenas as novas 70 

denúncias, para que fossem encaminhadas apenas aquelas que não envolvam a 71 

notificação do profissional Denunciado. 4. Comissão de Políticas Urbanas e 72 

Ambientais - CPUA. Relatos Gerais. A Coordenadora Maria Ester havia sugerido a 73 

realização de um evento virtual, abordando a cidade, os pontos da Carta aos Candidatos, 74 

mesmo que não seja possível a presença virtual dos candidatos, considerando as 75 

agendas. Todavia, da mesma forma, caberia a tentativa. Posteriormente, novas 76 

discussões acerca da abordagem estão sendo discutidas entre os membros da comissão, 77 

pendente ainda de encaminhamento. Outro ponto discutido, foi a implantação de um 78 

pitdog na Av. E, que estaria em desarcado com normativos urbanísticos. Sobre o tema, 79 

foi enviado um parecer da CPUA para o Denunciante. Por fim, acerca da aprovação do 80 

Plano Diretor, foi encaminhado um ofício ao Prefeito Municipal solicitando uma audiência 81 

para tratar do assunto, mas que até o momento ainda não houve resposta. b) Do 82 

Presidente. O Presidente Arnaldo relatou a premiação realizada no Concurso ATHIS, 83 

que foi bem recepcionado nos demais CAU’s. O evento de premiação ajustado para 84 

vídeo conferência foi muito bem realizado. c) Da Gerência Geral. A Gerente Geral Isabel 85 

relatou sobre a consulta formulada por profissional que busca a constituição de uma 86 

cooperativa de arquitetos e urbanistas. Feito o atendimento, em que foi auxiliado sobre 87 

questões legais, bem como sobre a atividade em si. Isabel passou também o contato da 88 

consultoria do SEBRAE, que poderá auxiliar no acompanhamento e construção do grupo. 89 

Por fim, relatou sobre o resultado da eleição do CAU/GO, registrado em chapa única, e 90 

apresentou os nomes dos novos conselheiros. Conforme já alinhado, eles serão 91 

convidados para as reuniões das Comissões de Novembro, com o objetivo de assimilar 92 

as atividades. d) Do CAU/BR. Reforçando o relato do Presidente, a Conselheira Federal 93 

Lana relatou sobre a sindicância aberta nos termos da DPOBR n. 0104-03/2020, que 94 

investiga possíveis infrações disciplinares. Ainda, relatou sobre a fixação do Centro de 95 

Serviços Compartilhados-CSC, que está em ampla discussão, e leva em conta os 96 

recentes problemas do sistema e contexto atual da pandemia. Encerrados os pontos de 97 
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pauta previstos na reunião e, nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a 98 

todos e deu por encerrada a sessão do que, para constar, eu, Romeu José Jankowski 99 

Junior, secretariei a sessão, lavrei a presente súmula que, depois de lida e achada 100 

conforme, será assinada por mim e pelo Presidente do CAU/GO, Arnaldo Mascarenhas 101 

Braga. Goiânia, aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2020. 102 

 103 

Arnaldo Mascarenhas Braga  104 

Presidente do CAU/GO 105 

 106 

 107 

 108 

Romeu José Jankowski Junior 109 

Assessor Jurídico e de Comissões 110 

 111 

Considerando a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a 112 

autenticidade das informações prestadas (art. 7, parágrafo único, da Deliberação Plenária 113 

Ad Referendum n. 07/2020-CAU/BR). 114 


		2020-12-04T11:11:51-0300
	Goiânia
	ROMEU JOSE JANKOWSKI JUNIOR:03140198124
	Eu sou o autor deste documento




