
 
PROCESSO  

INTERESSADO CAU/GO 

ASSUNTO Dispõe sobre as reuniões virtuais das Comissões e Plenário do CAU/GO. 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA CAU/GO Nº 168, DE 31 DE MARÇO DE 2020 

 

 

 

Dispõe sobre as reuniões virtuais das Comissões e Plenário do 

CAU/GO. 

 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás – CAU/GO, no uso das atribuições que lhe conferem 

o art. 33 e inciso IX do art. 34 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e o Regimento Interno do 

CAU/GO, aprovado pela Deliberação Plenária nº 94, de 28 de junho de 2018, reunido ordinariamente, 

em sessão virtual, aos 31 de março de 2020, após a análise do assunto em epígrafe, e 

 

Considerando os recentes fatos que sinalizam a progressão da disseminação do COVID-19, reconhecido 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma “emergência em saúde pública de preocupação 

internacional”, posteriormente classificada pela OMS como pandemia;  

 

Considerando as recomendações da OMS para prevenir a propagação do novo Coronavírus (COVID-

19) no ambiente de trabalho; 

 

Considerando que a Câmara dos Deputados aprovou, em 18 de março de 2020, o pedido de 

Reconhecimento de Calamidade Pública enviado pelo Governo Federal diante da pandemia de 

Coronavírus para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19;  

 

Considerando as medidas restritivas impostas pelo Governo do Estado de Goiás, particularmente a 

suspensão das atividades e dos serviços públicos não essenciais, dispostas no Decreto nº 9.633, de 13 

de março de 2020; 

 

DELIBEROU: 

  

Art. 1º. Aprovar a realização de sessões virtuais das Comissões Ordinária, Temporária e Especial e 

Plenário do CAU/GO, de acordo com as disposições do Regimento Interno do CAU/GO e especificações 

constantes a seguir. 

 

Art. 2º. A comunicação por áudio e vídeo entre os participantes da sessão será feita por meio da 

plataforma de videoconferência Zoom, preferencialmente, ou qualquer outro que a venha a substituir. 

 

Parágrafo Primeiro. As convocações serão realizadas por e-mail, na forma do Regimento Interno do 

CAU/GO, e o link para acesso à sessão da reunião virtual será enviada aos participantes, com 

antecedência de até 30 (trinta) minutos, por e-mail ou por aplicativo de mensagens. 

 

Parágrafo Segundo. Os documentos relativos às matérias discutidas serão disponibilizados juntamente 

com a convocação da reunião, podendo o Conselheiro, a qualquer momento, solicitar informações 

adicionais que julgar necessário à análise do assunto. 

 



 
Art. 3º. A votação das matérias relatadas será feita por áudio e pelo “chat”, quando então será descrito 

o tema ou deliberação relatados, devendo o conselheiro digitar as opções “sim”, “não” ou “abstenção”. 

 

Art. 4º. A sessão virtual poderá ser gravada e arquivada, ficando o seu acesso condicionado à aprovação 

do Plenário do CAU/GO. 

 

Art. 5º. As deliberações aprovadas durante as sessões virtuais poderão ser disponibilizadas no Portal da 

Transparência do CAU/GO com o respectivo resultado da votação, dispensando-se as assinaturas físicas. 

 

Parágrafo Único. As deliberações que forem aprovadas nas sessões virtuais serão assinadas pelos 

Conselheiros na primeira reunião presencial subsequente. 

 

Art. 6º. Esta deliberação entra em vigor nesta data 

 

 

 

 

 

ARNALDO MASCARENHAS BRAGA 

- Presidente  -  



 
100ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/GO - (Sessão Virtual) 

Folha de Votação 

Conselheiro 
Votação 

Sim  Não Abstenção Ausência Assinatura 

Arnaldo Mascarenhas Braga      

Adriana Mikulaschek      

Álvaro Fernandes de Oliveira      

Ana Lúcia Ferreira Peixoto X    - 

Ariel Silveira de Viveiros X    - 

Camilla Pompeo de Camargo e Silva      

Edinardo Rodrigues Lucas      

Fernanda Antônia Fontes Mendonça X    - 

Frederico André Rabelo X    - 

Janaína de Holanda Camilo      

Lorena Cavalcante Brito      

Luciano Mendes Caixeta X    - 

Manoel Alves Carrijo Filho      

Maria Ester de Souza X    - 

Paulo Renato de Moraes Alves X    - 

Priscila Cavalcanti da Silva X    - 

Regina Maria de Faria Amaral Brito X    - 

Selma Pereira Silva      

 

Histórico da Votação 

 

Sessão Plenária nº: 100ª Plenária Ordinária                                                  Data: 31/03/2020 

 

Matéria em Votação: Dispõe sobre as reuniões virtuais das Comissões e Plenário do CAU/GO. 

 

Resultado da Votação: ( 9 ) Sim      (    ) Não    (    ) Abstenções   (   ) Ausências   ( 9 ) Total 

Ocorrências: _________________________________ 

 

________________________________                           ______________________________ 

Secretário da Sessão: Romeu Jankowski                   Presid. da Sessão: Arnaldo Mascarenhas Braga 

 

 


