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SÚMULA DA 109ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO 2 

DE 2020 3 

 4 

PLENÁRIO 5 

 6 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, por meio de aplicativo de 7 

reuniões, iniciou-se virtuais, em primeira convocação, a 109ª 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, Paulo 12 

Renato de Moraes Alves (Coordenador da CEPEF) e Ana Lucia Ferreira Peixoto. 13 

Presente ainda a Conselheira Federal Maria Eliane Jubé Ribeiro. Presentes também os 14 

empregados públicos do CAU/GO: Isabel Barêa Pastore (Gerente Geral), Romeu José 15 

Jankowski Júnior (Assessor Jurídico/Assessor de Plenário e Comissões), Laís Gomes 16 

Fleury Teixeira (Gerente de Administração e Recursos Humanos) e Pedro Schultz 17 

Fonseca Batista (Gerente de Planejamento). I) Verificação de quórum. O Presidente 18 

verificou o quórum e declarou aberta a sessão. II) Leitura e discussão da pauta. Pauta 19 

aprovada por unanimidade. III) Discussão e aprovação da ata da reunião plenária 20 

anterior, 27/11/2020. Ata aprovada por unanimidade. IV) Apresentação de 21 

comunicações. Antes do início dos Relatos das Comissões e demais, foi aberto um 22 

momento informal em que os Conselheiros realizaram uma dinâmica de encerramento da 23 

gestão, proferindo palavras de estima aos colegas durante o período em que trabalharam 24 

na gestão que se encerra. V) Dos Coordenadores das Comissões Permanentes. a). 25 

Comissão de Administração e Finanças – CAF. a.1) Prestação de contas de Janeiro 26 

a Novembro de 2020. A Conselheira Regina inicia a apresentação informando que 27 

Receita Corrente prevista na Reprogramação Orçamentária foi reduzida, mas o 28 

recebimento no segundo semestre está sendo mais positivo do que o previsto. Tão 29 

positivo que já superou em 12% o valor reprogramado. Essa situação é muito favorável, 30 

pois representará um incremento nas Aplicações e rendimentos de 2021. O segundo 31 

semestre de 2020 está com resultados mensais acima do realizado nos anos anteriores. 32 

A Receita está acima do esperado, demonstrando o bom momento para as atividades de 33 
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Arquitetura e Urbanismo em Goiás. A receita de anuidades executada está maior do que 34 

a prevista, isso se deve ao recebimento de Anuidades de Exercícios anteriores, 35 

principalmente para Pessoa Física, fruto de grande ação da Justiça na citação mesmo 36 

nesse período de pandemia, garantindo o andamento dos processos, gerando pedidos de 37 

negociação e o recebimento pelo CAU/GO. A receita prevista na reprogramação de 2020 38 

é de R$ 1.856 mil e foram realizados R$ 2.031 mil, sendo 109% do previsto para o ano. 39 

Percebe-se que no segundo semestre, a emissão de RRTs está maior do que a dos anos 40 

anteriores, demonstrando um efeito mais positivo de retomado, do que o previsto. As 41 

Despesas Correntes continuam num patamar baixo, mas foram lançados os Editais de 42 

Patrocínio e de ATHIS do CAU/GO e terá a despesa com 13º no final do ano que amplia 43 

o valor de maneira considerável. Já temos grande perspectiva de superávit, bem acima 44 

do investimento da Gestão na reforma da sede, garantindo maior sustentabilidade para 45 

2021, caso ocorra nova onda da pandemia. As DESPESAS TOTAIS realizadas no 46 

período de janeiro a novembro de 2020 foram de aproximadamente R$ 2.381 mil. 47 

Percebe-se que não houve nenhum pico de gastos em 2020 até o momento, mas 48 

ocorrerá no final do ano com os repasses dos valores aos projetos selecionados nos 49 

Editais que serão lançados e também o 13º salário. No período de janeiro a novembro de 50 

2020 houve superávit de R$ 1.382 mil, ao se considerar apenas as Receitas e Despesas 51 

Correntes. Esse resultado está aplicado em fundo específico e representa o esforço, 52 

primeiramente, de Contingenciamento e em seguida, de garantia da Sustentabilidade 53 

pelo CAU/GO. Registra-se Despesa de Capital de R$ 58.369,63 referente às melhorias 54 

feitas na sede para adequar quando do retorno ao trabalho e atendimento presencial. a.2) 55 

Retificação do PECS e homologação da adesão dos Empregados. O Gerente de 56 

Planejamento Pedro informou que foram constatados alguns erros formais, que não 57 

alteram o mérito do PECS, mas que merecem correção. Da mesma forma, foi 58 

apresentado o rol de colaboradores que aderiram ao plano, motivo pelo qual cabe à 59 

Plenária homologar a respectiva adesão. b. Comissão de Exercício, Ensino e 60 

Formação Profissional - CEPEF. O Conselheiro Paulo Renato iniciou o relato das 61 

atividades informando que, em síntese, foram analisados os processos de registros dos 62 

profissionais e um relativo a homologação de pós-graduação em engenharia e segurança 63 

do trabalho. Ainda, foram analisadas as propostas dos proponentes dos Editais de 64 

Chamada Pública nº 03/2020 e 04/2020, para fomento de propostas. Os projetos 65 
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selecionados constam da Deliberação nº 037/2020, e homologado na Plenária, por 66 

unanimidade dos presentes. Prosseguindo, e considerando a instância recursal, foram 67 

analisados dois processos. O primeiro, de número 1000078189/2018, de relatório do 68 

Conselheiro Frederico, que conheceu do recurso e deu provimento para cancelar o auto 69 

de infração. O segundo, de número 1000075457/2018, de relatório da Conselheira Maria 70 

Ester, com decisão pela manutenção do auto. c. Comissão de Ética e Disciplina - CED. 71 

Relatos Gerais. A Conselheira Coordenadora Fernanda relatou que foi analisada apenas 72 

uma nova denúncia, que de imediato fora inadmitida por constatar a prescrição da 73 

pretensão punitiva, na forma da Lei 12.378/2010. VI) Do Presidente. O Presidente 74 

Arnaldo deu as boas vindas aos novos conselheiros empossados, declarando sua 75 

felicidade em ver os novos conselheiros assumirem o CAU/GO, e espera que a seriedade 76 

do trabalho continue e novos resultados sejam alcançados.  VII) Da Gerência Geral. A 77 

Gerente Geral Isabel apresentou a minuta do calendário de reuniões do ano de 2021, que 78 

será aprovado na reunião Plenária de Janeiro. Ainda, foi comunicado que a reunião de 79 

eleição do Presidente e composição das comissões está agendada para o dia 80 

04/01/2021. Encerrados os pontos de pauta previstos na reunião e, nada mais havendo a 81 

tratar, o Presidente agradeceu a todos e deu por encerrada a sessão do que, para 82 

constar, eu, Romeu José Jankowski Junior, secretariei a sessão, lavrei a presente 83 

súmula que, depois de lida e achada conforme, será assinada por mim e pelo Presidente 84 

do CAU/GO, Arnaldo Mascarenhas Braga. Goiânia, aos dezoito dias do mês de 85 

dezembro de 2020. 86 

 87 

Arnaldo Mascarenhas Braga  88 

Presidente do CAU/GO 89 

 90 

 91 

 92 

Romeu José Jankowski Junior 93 

Assessor Jurídico e de Comissões 94 

 95 

Considerando a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a 96 

autenticidade das informações prestadas (art. 7, parágrafo único, da Deliberação Plenária 97 

Ad Referendum n. 07/2020-CAU/BR). 98 
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