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SÚMULA DA 113ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 31 DE 2 

MARÇO DE 2021 3 

 4 

PLENÁRIO 5 

 6 

Ao trigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e um, por meio de 7 

aplicativo de reuniões virtuais, iniciou-se, em primeira convocação, a 113ª 8 

Reunião Plenária Ordinária, com a presença dos Conselheiros Estaduais 9 

membros: Fernando Camargo Chapadeiro, Janaína de Holanda Camilo, Andrey 10 

Amador Machado , Giovana Pereira dos Santos, Camila Dias e Santos, Roberto 11 

Cintra Campos, Simone Buiate Brandão, Flávia de Lacerda Bukzem e Gabriel de 12 

Castro Xavier. Presentes também os Conselheiros Suplentes, na condição de 13 

ouvintes, David Finotti e João da Silveira Gonzaga e como convidado, 14 

representante da Asbea-GO, Kardec Borges. Presentes também os empregados 15 

públicos do CAU/GO: Isabel Barêa Pastore (Gerente Geral), Romeu José 16 

Jankowski Júnior (Assessor Jurídico/Assessor de Plenário e Comissões), Maria 17 

Ester de Souza (Gerente de Planejamento e Finanças) e Elisa França 18 

(Assessora de Comunicação). I) Verificação de quórum. O Presidente verificou 19 

o quórum e declarou aberta a sessão. II) Leitura e discussão da pauta. Pauta 20 

aprovada por unanimidade. III) Discussão e aprovação da ata da reunião 21 

plenária anterior, 24/02/2021. Ata aprovada por unanimidade. IV) Extrato de 22 

Correspondências. A Gerente Geral Isabel apresentou as principais 23 

correspondências enviadas e recebidas. Como destaque, foi ressaltado o ofício 24 

recebido pelas associações do Setor Sul e dos Bairros para participação do Plano 25 

Diretor de Goiânia, e o ofício do CAU/RS arguindo o posicionamento do CAU/GO 26 

quanto ao ensino Ead. Por fim, destacaram o ofício do CAU/BR sobre a proposta 27 

de alteração da Resolução 139, quanto ao Fórum de Presidentes. Sobre os 28 

ofícios enviados, foi destacado o enviado ao CAU/BR questionando os avisos de 29 

ressarcimento enviados aos profissionais de Goiás, sem que o CAU/GO fosse 30 
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previamente avisado, dado que foram mais de 1.200 avisos enviados, culminando 31 

em falha de comunicação e congestionamento nas linhas de atendimento. V) 32 

Apresentação de comunicações. a) Dos Coordenadores das Comissões 33 

permanentes. 1.1. Comissão de Administração e Finanças – CAF. Prestação 34 

de contas de Janeiro a Fevereiro de 2021. A Coordenadora iniciou seu relato 35 

com um breve resumo sobre as atividades da comissão, envolvendo prestação de 36 

contas, análise do acordo coletivo e proposta de reajuste salarial. Neste ponto, a 37 

comissão enviou proposta de reajuste da ordem de 6,5% para o salário e 10% 38 

para o auxílio alimentação. Também foram apresentados pedidos de prorrogação 39 

de prazos de execução dos fomentos, referentes aos Editais de 2020. A 40 

prestação de contas de Janeiro a Fevereiro de 2021 apresentada pela empresa 41 

de assessoria contábil, consta que 1º bimestre foi realizado R$ 16mil a mais que o 42 

previsto, o que se deve ao maior recebimento das anuidades pessoa física, o que 43 

acabou compensando o menor recebimento dos RRTs (R$ -59mil). O valor 44 

realizado no primeiro bimestre de 2021 apresentou um aumento de 9% em 45 

relação ao mesmo período de 2020. As receitas foram 2% maiores que o previsto 46 

para o período, o que se deve aos maiores recebimentos de anuidades PF dos 47 

anos anteriores. O valor realizado de anuidades no primeiro bimestre de 2021 48 

apresentou um aumento de 8% em relação ao mesmo período de 2020. As 49 

receitas de anuidades foram 14% maiores que o previsto para o período, o que se 50 

deve aos maiores recebimentos de anuidades PF, sendo as de 2021 maiores em 51 

R$ 41mil e as dos anos anteriores maiores em R$ 36mil. O valor realizado de 52 

RRT no primeiro bimestre de 2021 apresentou um aumento de 11% em relação 53 

ao mesmo período de 2020. Apesar disso, as receitas de RRT foram 14% 54 

menores que o previsto, o que mostra uma retração no mercado de trabalho, 55 

provavelmente gerada pela situação crítica da pandemia. Foram pagos 0,89 RRT 56 

por profissional ativo, o que é maior que a média dos últimos 3 anos de 0,86 RRT. 57 

As despesas correntes foram R$ 131mil menores do que o previsto, o que se 58 

deve em grande parte à realização de teletrabalho, com mínima utilização da 59 
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sede física do CAU/GO, e consequentemente menores consumos de prestações 60 

de serviços inerentes ao seu funcionamento. Também não foram realizadas 61 

viagens e nem impressos materiais gráficos devido à situação atual de pandemia. 62 

As despesas TOTAIS no bimestre foram 24% menores que o previsto para o mês, 63 

o que se deve aos menores gastos com prestações de serviço e viagens devido à 64 

pandemia. As despesas em 2021 foram similares ao mesmo período de 2020 e 65 

menores que 2019. No período, houve superávit de R$ 509 mil, que foi 40% maior 66 

que o valor previsto (R$ 362mil), o que pode ser explicado pelas despesas 24% 67 

menores, e que ficaram similares aos últimos 3 anos. Isso ressalta o zelo do 68 

CAU/GO frente aos cenários incertos da economia nos últimos anos. 1.2. 69 

Comissão de Ética e Disciplina – CED. A Coordenadora Giovana iniciou o seu 70 

relato abordando a análise de um processo em retorno, cujo encaminhamento foi 71 

a admissibilidade e outros três novos processos disciplinares pautados. Outro 72 

ponto de destaque foi a análise da Deliberação CED n. 03/2021do CAU/BR. 73 

Conforme consta, foram retomados os prazos dos processos, desde 04 de janeiro 74 

de 2021, sendo ainda regulados pela DPEBR n. 0007-06/2020, de 30 de abril de 75 

2020, especificamente para os trâmites dos processos durante o período da 76 

pandemia. Contudo, o agravamento recente da pandemia provocou novos 77 

fechamentos, o que determinou expediente de teletrabalho e continuidade das 78 

reuniões em regime virtual. Ocorre que alguns processos possuem volume de 79 

páginas elevado e documentos cuja análise virtual não favorece uma melhor 80 

análise e discussão por parte dos Conselheiros e apoio técnico, motivo pelo qual 81 

foi proposto ao Plenário do CAU/GO, com base na Deliberação 03/2021 – CED-82 

CAU/BR, que os processos cujo volume ou tipo de documento torne inviável ou 83 

prejudique sua análise, permaneçam suspensos, enquanto não for possível ou 84 

viável sua análise física. Ainda nesse contexto, será proposta a suspensão dos 85 

processos que se encontrem em fase de diligências de instrução, a exemplo de 86 

audiências virtuais, ou outra medida que demande ajuste presencial. 1.3. 87 

Comissão de Ensino, Exercício e Formação Profissional – CEPEF. O 88 
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Coordenador Andrey relatou os principais pontos da pauta. Relatou que o Gerente 89 

de Fiscalização apresentou o relatório de fiscalização do primeiro bimestre de 90 

2021. E foram analisados também os processos ordinários de registro 91 

profissional, além de dois processos de fiscalização. Por fim, alguns 92 

encaminhamentos foram dados pela Comissão para instruir a Fiscalização em 93 

situações específicas. O Assessor Jurídico relatou que o CAU/GO foi citado em 94 

ação de mandado de segurança impetrado por profissional egresso do curso de 95 

arquitetura e urbanismo realizado na modalidade Ead, requerendo, em síntese, o 96 

registro profissional no Conselho. Por fim, foi relatado um feedback geral acerca 97 

da aula magna realizada em março, sendo que todos elogiaram o evento, 98 

parabenizando questões como escolha do tema, tempo do evento e escolha do 99 

palestrante. 1.4. Comissão de Política Urbana e Ambiental – CPUA. A 100 

Coordenadora Janaína apresentou o relato da CPUA, destacando a conclusão e 101 

envio do Manifesto do Museu do Atílio. Também, como encaminhamento da 102 

última reunião, a comissão propôs o envido de ofício à Prefeitura Municipal de 103 

Goiânia solicitando informações sobre os andamentos dos trabalhos acerca do 104 

Plano Diretor e a inclusão do CAU/GO nos grupos de trabalho que discutem o 105 

Plano Diretor; da mesma forma, solicita nova agenda com o Prefeito de Goiânia. 106 

Ainda, foi relatado o Ofício do CAU/MT n. 023/2021, recebido em resposta ao 107 

ofício de agosto de 2020, que trata da ação integrada de debates metropolitanos 108 

do Centro Oeste; em resposta, o CAU/MT já apresenta uma proposta de ação, 109 

temas e nomes de possíveis debatedores. A Gerente Geral Isabel destacou que o 110 

impulso da ação ocorreu pelo então Presidente do CAU/GO, Arnaldo, quando o 111 

assunto foi discutido no fórum de presidentes. Assim, dada nova composição da 112 

CPUA, foi levantada o prosseguimento da ação conjunta. A Coordenadora da 113 

ação destacou ser importante levantar o formato básico do evento, e o modo 114 

como os CAU’s da região poderão contribuir, seja com participantes e temas. Por 115 

fim, a Coordenadora relatou sua participação no Encontro das CPUA’s 116 

destacando que as demais comissões estão em linha com suas ações, sobretudo 117 
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quanto ao acompanhamento dos processos legislativos. Relatou sobre o guia de 118 

planejamento elaborado pela CPUA do CAU/GO. Chamou atenção para o 119 

licenciamento urbanísticos simplificado levantado pelo CAU/MT e os problemas 120 

advindos. Destacou, assim, que problemas semelhantes nos demais estados, 121 

sobre a prática de aprovação de projetos, em especial sobre a separação de 122 

responsabilidades: aprovação de projeto não se mistura na responsabilidade pela 123 

execução da respectiva obra. Por fim, destacou que os arquivos do encontro 124 

foram disponibilizados aos participantes e que deveriam ser compartilhados para 125 

todos os conselheiros. Assim, foi levantada a possibilidade de realizar um 126 

seminário com o tema aprovação de projetos, que, no âmbito da Plenária, foi 127 

aprovado pelos Conselheiros. Outro ponto levado à discussão, diz respeito aos 128 

impactos no IBGE, dado que os cortes podem prejudicar a realização do censo, 129 

sendo este instrumento extremamente relevante no trabalho do desenvolvimento 130 

do planejamento urbano e demais atividades inerentes à arquitetura e urbanismo. 131 

Assim, o encaminhamento dado plenária foi pela elaboração de uma nota oficial. 132 

1.5. Comissão Temporária de Comunicação – CTC. O Coordenador Adjunto da 133 

CTC destacou que a reunião aprovou o briefing para instruir o edital de 134 

publicidade, sendo então autorizada a abertura do processo, com orçamento 135 

proposto de R$ 120 mil reais. Outro ponto discutido foi a retomada de campanhas 136 

da ética, da fiscalização e desenvolvimento das ações com podcast, cujo 137 

documento de formatação e alinhamento das atividades será elaborado pela 138 

Comissão. b) Da Gerência Geral. A Gerente Geral informou que o CAU/GO 139 

concluiu e divulgou em sua transparência o seu relatório de gestão, para fins de 140 

cumprimento legal e auditoria do TCU. Isabel compartilhou a tela do site do 141 

CAU/GO, evidenciando aonde estão as informações e relatórios. O relatório foi 142 

apresentado e destacado o seu caráter integrado, pois os links levam ás portarias 143 

e normativas que regulam tanto a estrutura do CAU, quanto informações 144 

financeiras e de pessoal. c) Do Presidente. O Presidente Fernando iniciou o 145 

relato sobre o Fórum de Presidentes, destacando o posicionamento quase 146 
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unânime sobre a graduação em arquitetura e urbanismo integral na modalidade 147 

Ead. Quanto à reunião do Fórum, realizada dia 26/03/21, a Presidente do 148 

CAU/BR apresentou o relatório dos 100 dias. Destaque inicial do relatório foi a 149 

força tarefa para regularizar o SICCAU, em especial sobre a realização de 150 

auditoria e as ações em fluxo para sanear o sistema e reforçar a segurança. Outro 151 

ponto foi a proposta de criação de uma comissão temporária para ações 152 

nacionais da fiscalização do CAU. Também se discutiram ações possíveis para 153 

fortalecer as entidades de arquitetura e urbanismo nos Estados, sobretudo 154 

naqueles onde não há instituições formalizadas e atuantes. A Presidente Nádia 155 

finaliza seu relatório com ensejos de modernização da arquitetura, popularizando 156 

o seu acesso; democratizar o UIA, ampliando a participação ao maior publico 157 

possível. Depois, discutiram o CSC, e os problemas enfrentados pelo 158 

atendimento. d) Do CAU/BR. O Conselheiro Federal Nilton relatou sobre a 159 

alteração da Resolução 139 do CAU/BR, acerca da introdução do Fórum de 160 

Presidentes, cuja proposta de resolução está em consulta pública. Constam 161 

evoluções acerca de seu reconhecimento formal, procedimentos de constituição, 162 

representação e custeio financeiro. Outro ponto de discussão no âmbito do 163 

CAU/BR, está uma proposta de resolução para auxiliar o trabalho remoto dos 164 

funcionários e até mesmo dos Conselheiros, incluindo subsídio financeiro. Quanto 165 

ao licenciamento urbanístico, Nilton informou que ocorrerá uma nova reunião para 166 

discutir o assunto. Por fim, relatou alguns problemas que envolvem a Lei de 167 

Proteção de Dados, sobretudo quanto a proteção, sendo realizados testes e 168 

auditorias em tecnologia da informação. Por fim, Kardec agradeceu o convite para 169 

participar e representar os escritórios de arquitetura e urbanismo, ressaltou a 170 

importância do debate e coloca a Asbea à disposição para auxiliar no que for 171 

preciso. Encerrados os pontos de pauta previstos na reunião e, nada mais 172 

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a todos e deu por encerrada a sessão 173 

do que, para constar, eu, Romeu José Jankowski Junior, secretariei a sessão, 174 

lavrei a presente súmula que, depois de lida e achada conforme, será assinada 175 
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por mim e pelo Presidente em exercício do CAU/GO, Fernando Camargo 176 

Chapadeiro. Goiânia, ao trigésimo primeiro dia do mês de março de 2021. 177 

 178 

Fernando Camargo Chapadeiro 179 

Presidente do CAU/GO 180 

 181 

 182 

 183 

Romeu José Jankowski Junior 184 

Assessor Jurídico e de Comissões 185 

 186 

Considerando a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a 187 

veracidade e a autenticidade das informações prestadas (art. 7, parágrafo único, 188 

da Deliberação Plenária Ad Referendum n. 07/2020-CAU/BR). 189 
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