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SÚMULA DA 108ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2 

DE 2020 3 

 4 

PLENÁRIO 5 

 6 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, por meio de aplicativo de 7 

reuniões, iniciou-se virtuais, em primeira convocação, a 108ª Reunião Plenária Ordinária, 8 

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

(Presidente), Frederico André Rabelo (Vice-Presidente), Regina Maria de Faria Amaral 10 

Brito (Coordenadora da CAF), Fernanda Antônia Fontes Mendonça (Coordenadora da 11 

CED), Maria Ester de Souza (Coordenadora da CPUA), Priscila Cavalcanti e Paulo 12 

Renato de Moraes Alves (Coordenador da CEPEF). Presente ainda a Conselheira 13 

Federal Maria Eliane Jubé Ribeiro. Presentes também os empregados públicos do 14 

CAU/GO: Isabel Barêa Pastore (Gerente Geral), Romeu José Jankowski Júnior 15 

(Assessor Jurídico/Assessor de Plenário e Comissões), Laís Gomes Fleury Teixeira 16 

(Gerente de Administração e Recursos Humanos) e Pedro Schultz Fonseca Batista 17 

(Gerente de Planejamento). A Conselheira Estadual Ana Lucia apresentou prévia 18 

justificativa de ausência. Registra-se também a presença dos conselheiros eleitos em 19 

2020 para a próxima gestão, que acompanharam a reunião da condição de 20 

ouvintes/convidados: David Alves Finotti Camardelli de Azerêdo, Nilton de Lima Júnior, 21 

Celina Fernandes Almeida Manso, Flávia de Lacerda Bukzem, Gabriel de Castro Xavier, 22 

Denis de Castro Pereira, Camila Dias e Santos, Janaína de Holanda Camilo, Giovana 23 

Pereira dos Santos, Andrey Amador Machado, João Eduardo da Silveira Gonzada e 24 

Fernando Camargo Chapadeiro. I) Verificação de quórum. O Presidente verificou o 25 

quórum e declarou aberta a sessão. II) Leitura e discussão da pauta. Pauta aprovada 26 

por unanimidade. III) Discussão e aprovação da ata da reunião plenária anterior, 27 

29/10/2020. Ata aprovada por unanimidade. IV) Apresentação de comunicações. A 28 

Gerente Geral relatou o extrato de correspondências do período. d) Do CAU/BR. Por 29 

solicitação da Conselheira Federal, ante a reunião marcada no CAU/BR, houve inversão 30 

da pauta. A Conselheira Lana Jubé iniciou seu relato destacando três pontos. O primeiro 31 

diz respeito ao planejamento e programação orçamentária, que está numa tensa 32 

discussão, considerando o contexto orçamentário decorrente da pandemia. Existem 33 
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CAU’sUF que divergem acerca da metodologia e ônus compartilhados. Outro ponto, diz 34 

respeito à Resolução nº 51, em que se discute a sua revisão. Discutiu-se a prorrogação 35 

das atividades da Comissão de Harmonização, responsável por intermediar e discutir o 36 

assunto das atribuições de que trata a Resolução nº 51. Lana destacou que a 37 

prorrogação foi até novembro de 2021, para trabalhar com uma nova proposta de texto, 38 

que colheu várias contribuições, inclusive do Fórum de Entidades.  a) Dos 39 

Coordenadores das Comissões permanentes. 1.1. Comissão de Administração e 40 

Finanças – CAF. Prestação de contas de Janeiro a Outubro de 2020. A Conselheira 41 

Coordenadora Regina iniciou a apresentação destacando que com a Reprogramação 42 

Orçamentária, após a queda de arrecadação no primeiro semestre, a Receita Corrente 43 

prevista foi reduzida, mas o recebimento no segundo semestre está sendo bastante 44 

positivo e já se ultrapassou o valor previsto para o ano, mesmo incluindo a Receita de 45 

Capital. A receita de anuidades executada está maior do que a prevista, isso se deve ao 46 

recebimento de Anuidades de Exercícios anteriores, principalmente para Pessoa Física, 47 

fruto de grande ação da Justiça na citação mesmo nesse período de pandemia, 48 

garantindo o andamento dos processos, gerando pedidos de negociação e o recebimento 49 

pelo CAU/GO. A receita prevista na reprogramação de 2020 é de R$ 1.856 mil e foram 50 

realizados R$ 1.842 mil, sendo 99% do previsto para o ano. Percebe-se que no segundo 51 

semestre, a emissão de RRTs está maior do que a dos anos anteriores, demonstrando 52 

um efeito mais positivo de retomado, do que o previsto. As Despesas Correntes 53 

continuam num patamar baixo, mas foram lançados os Editais de Patrocínio e de ATHIS 54 

do CAU/GO e terá a despesa com 13º no final do ano que amplia o valor de maneira 55 

considerável. As DESPESAS TOTAIS realizadas no período de janeiro a outubro de 2020 56 

foram de aproximadamente R$ 2.190 mil. Percebe-se que não houve nenhum pico de 57 

gastos em 2020 até o momento, mas ocorrerá no final do ano com os repasses dos 58 

valores aos projetos selecionados nos Editais que serão lançados e também o 13º 59 

salário. No período de janeiro a outubro de 2020 houve superávit de R$ 1.295 mil, ao se 60 

considerar apenas as Receitas e Despesas Correntes. Esse resultado está aplicado em 61 

fundo específico e representa o esforço, primeiramente, de Contingenciamento e em 62 

seguida, de garantia da Sustentabilidade pelo CAU/GO. Registra-se Despesa de Capital 63 

de R$ 58.369,63, referente às melhorias feitas na sede para adequar quando do retorno 64 

ao trabalho e atendimento presencial. Ao longo da apresentação, a Conselheira Regina 65 
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explicava para os presentes o funcionamento e os passos relativos à construção das 66 

contas do CAU/GO. 1.2. Relatório de Transição. O Gerente de Planejamento Pedro 67 

apresentou o Relatório de Transição, que já havia sido enviado ao CAU/BR e para os 68 

novos conselheiros eleitos. A Gerente de Administração e Recursos Humanos Laís fez a 69 

apresentação do relatório no aspecto dos recursos humanos, quanto aos colaboradores, 70 

quadro e estrutura do Conselho. 2. Comissão de Exercício, Ensino e Formação 71 

Profissional - CEPEF. O Conselheiro Coordenador Paulo Renato relatou que na 72 

Comissão discutiram, além dos processos de praxe relativos aos registros profissionais, 73 

foram analisados outros dois processos oriundos da Fiscalização do CAU/GO. Também 74 

foi analisado um questionamento oriundo da ATEC, sobre a atualização do registro 75 

profissional (Protocolo 1163902), no tocante à especialização em Engenharia e 76 

Segurança do Trabalho. A Gerente explica que a profissional apresentou documentação, 77 

porém, em desacordo com a deliberação 039/2019 da CEF CAU/BR (ainda que 78 

cumprindo as normativas do MEC). Desta forma, a análise e deliberação do impasse 79 

entre CEF CAU/BR e MEC ficou a cargo da CEPEF CAU/GO, que por sua vez, negou a 80 

atualização do registro profissional da arquiteta, mantendo assim o entendimento do 81 

CAU/BR. Os Conselheiros Paulo Renato e Maria Ester relataram suas experiências na 82 

Comissão e os resultados alcançados e outros que esperam que a nova gestão possa 83 

contribuir. 3. Comissão de Ética e Disciplina - CED. Relatos Gerais. A Conselheira 84 

Coordenadora Fernanda informou que a reunião ordinária contou com a participação dos 85 

novos conselheiros eleitos, momento em que lhes foi explanado acerca dos trabalhos da 86 

Comissão. Ainda, foi analisado, novamente, o material da Campanha da CED sobre o 87 

Código de Ética, que, no entendimento da Comissão, ainda estava pouco atrativo e 88 

mereceria retoques, destacando o uso de imagens reais. Por isso, o material retornou 89 

para adaptações. 4. Comissão de Políticas Urbanas e Ambientais - CPUA. A 90 

Coordenadora Maria Ester iniciou o relato explicando os objetivos especiais da 91 

Comissão, suas características de abordar questões cotidianas afetas à arquitetura e 92 

urbanismo. Quanto à última reunião, relatou que a tentativa de conversa com o Prefeito 93 

de Goiânia não logrou êxito, foi marcada reunião com o Secretário de Planejamento, para 94 

discutir questões relativas ao Plano Diretor de Goiânia. Outro ponto foi o trabalho da 95 

CPUA em disseminar no Estado de Goiás a importância dos Planos Diretores nos 96 

municípios do interior, dado o levantamento realizado que demonstra a falta desse tipo de 97 
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planejamento. Assim, Maria Ester encerrou seu relato demonstrando aos presentes a 98 

importância da mensagem que é passada pela CPUA. b) Do Presidente. O Presidente 99 

Arnaldo iniciou seu relato quanto ao Fórum de Presidentes, em que os ânimos 100 

encontram-se exacerbados com o fim da gestão atual, com pendências de questões 101 

importantes que não foram resolvidas, demonstrando um descontentamento franco com o 102 

CAU/BR. Arnaldo destaca que várias questões levadas ao CAU/BR, bem como planos e 103 

propostas enviadas, não tiveram a devida atenção, sendo em algumas das vezes 104 

ignoradas. São questões que os CAUs’UF sofrem as omissões oriundas do CAU/BR. 105 

Neste sentido, Arnaldo chamou a atenção aos novos Conselheiros para que fiquem 106 

atentos e firmes frente ao CAU/BR, acompanhando e exigindo o debate e análise das 107 

demandas enviadas. Por fim, Arnaldo declarou-se contente com os trabalhos realizados 108 

pelo CAU/GO, sobretudo quanto aos concursos de fotografia e programas ATHIS 109 

desenvolvidos. c) Da Gerência Geral. A Gerente Geral Isabel relatou sobre a 110 

programação dos eventos e reuniões previstas para dezembro de 2020. Por fim, quanto à 111 

palestra de comemoração do Dia dos Arquitetos, foi aprovada a sua realização, no modo 112 

“live”, com o tema de arquitetura de interiores. Os nomes dos grandes escritórios 113 

indicados e aprovados pela Plenária para envio dos convites foram: Superlimão, FGMF e 114 

SP Estúdio. Encerrados os pontos de pauta previstos na reunião e, nada mais havendo a 115 

tratar, o Presidente agradeceu a todos e deu por encerrada a sessão do que, para 116 

constar, eu, Romeu José Jankowski Junior, secretariei a sessão, lavrei a presente 117 

súmula que, depois de lida e achada conforme, será assinada por mim e pelo Presidente 118 

do CAU/GO, Arnaldo Mascarenhas Braga. Goiânia, aos vinte e sete dias do mês de 119 

novembro de 2020. 120 

 121 

Arnaldo Mascarenhas Braga  122 

Presidente do CAU/GO 123 

 124 

 125 

 126 

Romeu José Jankowski Junior 127 

Assessor Jurídico e de Comissões 128 

 129 

Considerando a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a 130 

autenticidade das informações prestadas (art. 7, parágrafo único, da Deliberação Plenária 131 

Ad Referendum n. 07/2020-CAU/BR). 132 
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