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SÚMULA DA 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO 2 

DE 2020 3 

 4 

PLENÁRIO 5 

 6 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, por meio de aplicativo de 7 

reuniões, iniciou-se virtuais, em primeira convocação, a 106ª 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), Paulo Renato de Moraes Alves (Coordenador da CEPEF), 11 

Fernanda Antônia Fontes Mendonça (Coordenadora da CED), Maria Ester 12 

(Coordenadora da CPUA) e Priscila Cavalcanti. Presentes também a empregada pública 13 

do CAU/GO: Isabel Barêa Pastore (Gerente Geral). A Conselheira Ana Lúcia Ferreira 14 

Peixoto apresentou justificativa prévia. I) Verificação de quórum. O Presidente verificou 15 

o quórum e declarou aberta a sessão. II) Leitura e discussão da pauta. Pauta aprovada 16 

por unanimidade. III) Discussão e aprovação da ata da reunião plenária anterior, 17 

31/07/2020. Ata aprovada por unanimidade. IV) Apresentação de comunicações. a) Dos 18 

Coordenadores das Comissões permanentes. Todos os presentes felicitaram o 19 

Presidente pela data se seu aniversário. 1.1. Comissão de Administração e Finanças – 20 

CAF. Prestação de contas de janeiro a agosto de 2020. A Conselheira Regina iniciou 21 

a apresentação da prestação de contas relembrando que com a realização da 22 

Reprogramação Orçamentária 2020 em agosto, a referência de previsto/executado muda, 23 

pois os valores foram revisados à menor para adequação à queda de atividades gerados 24 

pela pandemia; Com isso, indica que a Receita Total até agosto já atinge 84% em relação 25 

ao previsto para o período, sendo que os RRTs já totalizam 75% do previsto e as Anuidades 26 

de PF e de PJ já estão praticamente batendo a meta, devido à grande resposta de 27 

Anuidades de exercícios anteriores, recebidas devido às ações judiciais de execução de 28 

dívida em andamento. As despesas representam 52% do previsto, devido à grande 29 

contingência que adiou o lançamento dos editais de Patrocínio e de ATHIS do CAU/GO. 30 

Ao final, houve um superávit de R$ 1.056 mil para o período. A prestação de contas foi 31 

aprovada por unanimidade pelos presentes. A Conselheira informou ainda que diversos 32 

pedidos de ressarcimento foram apreciados pela CAF no mês de setembro. 2. Comissão 33 
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de Exercício, Ensino e Formação Profissional - CEPEF. Relatos Gerais. Considerando 34 

a ausência do Conselheiro Paulo Renato na reunião da CEPEF, o Conselheiro Frederico 35 

fez o relato. Destacou que a reunião da CEPEF de setembro contou com a participação 36 

dos coordenadores de curso de algumas Instituições de Ensino de Arquitetura e 37 

Urbanismo. Que entre os temas tratados foram discutidos temas e indicados palestrante 38 

possíveis para a próxima Aula Magna em 2021. Também abordado o tema sobre o 39 

acompanhamento do estágio feito pelas instituições junto aos alunos e profissionais e 40 

empresas que recepcionam os estagiários. Relatou que foram analisados os processos de 41 

homologação de novos registros de profissionais e explicou que não foram analisados 42 

processos da fiscalização, por conta da suspensão dos prazos. Foi comentada a realização 43 

da Aula Magna, no ambiente virtual, com a participação efetiva de professores e alunos de 44 

diversos Cursos de Arquitetura e Urbanismo do estado de Goiás. O palestrante Álvaro 45 

Puntoni abordou o tema “projeto arquitetônico” durante a aula e respondeu às perguntas 46 

conduzidas pelo próprio conselheiro Frederico, que conduziu a live. Houve o relato sobre 47 

a preparação da entrega da premiação do Concurso ATHIS, reunindo os premiados e 48 

demais envolvidos com o certame para discussão sobre a elaboração dos projetos, que 49 

será realizada dia 22 de outubro, por meio virtual. 3. Comissão de Ética e Disciplina - 50 

CED. Relatos Gerais. A Coordenadora Fernanda iniciou esclarecendo que os prazos dos 51 

processos ético disciplinares também estão suspensos devido a pandemia. Informou 52 

também que a campanha sobre ética, já aprovada pela comissão, está passando por uma 53 

reformulação da apresentação pela nova empresa de design gráfico contratada pelo 54 

CAU/GO. 4. Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA. Relatos Gerais. A 55 

Conselheira Regina iniciou seu relato informando que as audiências para discussão das 56 

leis de parcelamento e sítios de recreio foram alteradas graças ao questionamento feito 57 

pelo CAU/GO junto ao MP de Anápolis. As Conselheiras destacaram a importância de 58 

disseminar o conteúdo da Carta aos Candidatos junto a sociedade, e da formalização da 59 

entrega da carta aos candidatos a prefeito dos maiores municípios do estado. A 60 

Conselheira Regina se dispôs a apresentar a carta aos candidatos num debate que o 61 

sindicato do servidor de Anápolis irá promover por meio virtual. A Conselheira Ester se 62 

dispôs a entregar a carta aos candidatos à prefeitura de Goiânia, também por meio de 63 

evento virtual que será organizado no mês de outubro, após as eleições do CAU/GO. b) 64 

Do Presidente. O Presidente Arnaldo relatou toda a dificuldade enfrentada pelos CAU/UFs 65 
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em setembro devido à instabilidade do SICCAU durante todo o mês. Informou que diversos 66 

comunicados foram enviados ao CAU/BR cobrando providências e que um comitê técnico 67 

foi criado para tentar enfrentar esta crise. O Comitê conta com a participação de técnicos 68 

de diversos estados, incluindo a Gerente Técnica do CAU/GO, Giovana Jacomini. Mas 69 

esclareceu que foi um mês muito difícil para a equipe de empregados e para os presidentes 70 

porque com o sistema instável e algumas funcionalidades suspensas para os profissionais, 71 

a procura por atendimento no CAU/GO aumentou muito e muitos profissionais estão 72 

descontentes e criticando o CAU e que a responsabilidade desta situação é do CAU/BR, 73 

que detém a gestão do SICCAU. Também relatou aos presentes que todas as providências 74 

para a divulgação das eleições do CAU foram tomadas e os profissionais estão recebendo, 75 

rotineiramente, informações sobre as chapas inscritas e sobre como efetuar o voto no dia 76 

da eleição. Que o processo eleitoral transcorre tranquilo já que apenas um chapa se 77 

inscreveu como candidata em 2020. c) Do CAU/BR. A Conselheira Federal Lana Jubé 78 

iniciou seu relato informando sobre a revisão da Resolução CAU/BR nº 22, com foco na 79 

fiscalização, que foi levada a uma Plenária Ampliada Especial para discutir unicamente 80 

esse tema, mas não foi aprovada. Relatou que após a leitura completa da proposta de 81 

resolução, e diversas sugestões de alteração de texto propostas pelos conselheiros, um 82 

conselheiro federal pediu vistas e se responsabilizou em fazer as inclusões e correções no 83 

texto. Então, a revisão da resolução sobre fiscalização não foi submetida a votação e 84 

deve retornar à apreciação do plenário em uma próxima reunião. Sobre os problemas 85 

enfrentados pelos estados devido à instabilidade do SICCAU, informou que as mudanças 86 

implementadas no sistema estavam previstas desde 2019, após a aprovação da resolução 87 

que trata dos RRTs, mas que a equipe do CAU/BR e a empresa de suporte ao sistema não 88 

foram capazes de executar as mudanças a contento no sistema dentro do prazo e 89 

acabaram por disponibilizar uma versão do sistema que não atende as necessidades e 90 

demandas do cotidiano dos profissionais. Informou ainda que o CAU/BR passa por graves 91 

problemas de gestão, que não consegue responder em tempo as questões colocadas pelos 92 

conselheiros federais e presidentes, e que diversas resoluções que já deveriam ter sido 93 

submetidas a apreciação do plenário durante o ano, somente agora seguem para votação, 94 

como é o caso da revisão da resolução sobre fiscalização. A Conselheira encerrou 95 

informando que foi enviada ao CAU/GO o anteprojeto de Resolução com proposta de 96 

alteração da Resolução CAU/BR n° 162, de 24 de maio de 2018, que dispõe sobre o 97 
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registro do título complementar e o exercício das atividades do arquiteto e urbanista com 98 

especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, e que vai conversar com a 99 

Área Técnica e com a Gerência Geral sobre as contribuições de Goiás para esta resolução. 100 

Encerrados os pontos de pauta previstos na reunião e, nada mais havendo a tratar, o 101 

Presidente agradeceu a todos e deu por encerrada a sessão do que, para constar, eu, 102 

Isabel Barêa Pastore, secretariei a sessão, lavrei a presente súmula que, depois de lida 103 

e achada conforme, será assinada por mim e pelo Presidente do CAU/GO, Arnaldo 104 

Mascarenhas Braga. Goiânia, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2020. 105 

 106 

 107 

 108 

Arnaldo Mascarenhas Braga  109 

Presidente do CAU/GO 110 

 111 

 112 

 113 

 114 

Isabel Barêa Pastore 115 

Gerente Geral do CAU/GO 116 

 117 

Considerando a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a 118 

autenticidade das informações prestadas (art. 7, parágrafo único, da Deliberação Plenária 119 

Ad Referendum n. 07/2020-CAU/BR). 120 


