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SÚMULA DA 116ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 30 DE 2 

JUNHO DE 2021 3 
 4 

PLENÁRIO 5 
 6 

Ao trigésimo dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, por meio de aplicativo 7 

de reuniões virtuais, iniciou-se, em primeira convocação, a 116ª Reunião Plenária 8 

Ordinária, com a presença dos Conselheiros Estaduais membros: Fernando 9 

Camargo Chapadeiro, João da Silveira Gonzaga, Francisca Julia França 10 

Ferreira de Melo, Simone Buiate Brandão, Juliana Guimarães de Medeiros, 11 

Camila Dias e Santos e Giovana Pereira dos Santos. Presente o Conselheiro 12 

Federal Nilton de Lima Junior. Presentes como ouvinte o Conselheiro Suplente 13 

David Finotti. Presentes também os empregados públicos do CAU/GO: Isabel 14 

Barêa Pastore (Gerente Geral), Romeu José Jankowski Júnior (Assessor 15 

Jurídico/Assessor de Plenário e Comissões), Maria Ester de Souza (Gerente de 16 

Finanças e Planejamento), Leonidia Cristina Leão (Assessora da Presidência) e 17 

Elisa França (Assessora de Comunicação). I) Verificação de quórum. O 18 

Presidente verificou o quórum e declarou aberta a sessão. II) Leitura e 19 

discussão da pauta. Pauta aprovada por unanimidade. III) Discussão e 20 

aprovação da ata da reunião plenária anterior, 26/05/2021. Ata aprovada por 21 

unanimidade. IV) Extrato de Correspondências. A Gerente Geral Isabel 22 

apresentou as principais correspondências enviadas e recebidas. Deu destaque 23 

para os ofícios relativos ao registro profissional por força de medida liminar em 24 

mandado de segurança. V) Apresentação de comunicações.  Sem 25 

comunicações. a) Dos Coordenadores das Comissões permanentes. 1.1. 26 

Comissão de Administração e Finanças – CAF. Prestação de contas de 27 

Janeiro a Maio de 2021. A Coordenadora iniciou seu relato com um breve 28 

resumo sobre as atividades da comissão. Relata que no período de janeiro a maio 29 

foi realizado R$ 605 mil a mais que o previsto, o que se deve ao maior número de 30 

RRTs, além do recebimento de anuidades, tanto do exercício quanto dos anos 31 
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anteriores. Observar dados sobre quantitativo de RRTs emitidos posicionando 32 

Goiás em 2020 - em 4º lugar no país. O valor realizado no período de janeiro a 33 

maio de 2021 apresentou um aumento de 30% em relação ao mesmo período de 34 

2020, que foi prejudicado devido ao início da pandemia. As receitas foram 39% 35 

maiores que o previsto para o período, o que se deve aos maiores recebimentos 36 

de RRTs e anuidades. O valor realizado de anuidades no período de janeiro a 37 

maio de 2021 apresentou um aumento de 28% em relação ao mesmo período de 38 

2020. As receitas de anuidades foram 38% maiores que o previsto para o período, 39 

o que se deve aos maiores recebimentos de anuidades de PF e de exercícios 40 

anteriores. valor realizado de RRT no período de janeiro a abril de 2021 41 

apresentou um aumento de 34% em relação ao mesmo período de 2020 (43% a 42 

mais do que o previsto para o período). As despesas correntes foram R$ 31mil 43 

menores do que o previsto. No mês de maio foi pago o reajuste acordado e, com 44 

isso, a pouca diferença no valor previsto e realizado. Ainda devido à condição da 45 

pandemia, os trabalhos continuam sendo realizados em regime híbrido, o que 46 

ocasiona redução nos custos de uso da sede física. O valor realizado no período 47 

de janeiro a maio de 2021 foi similar ao mesmo período de 2020. As despesas 48 

correntes foram 3% menores que o previsto para o período. Os gastos com 49 

pessoal encerraram o período de apuração em 36,7% da Receita. 50 

Reprogramação Orçamentária de 2021. A Coordenadora da Comissão, com 51 

auxílio da Gerente Geral Isabel, explicou para os Conselheiros o que é a 52 

reprogramação orçamentária, qual o seu objetivo e seus impactos no orçamento 53 

para o restante do exercício, e sobretudo nas atividades a serem desenvolvidas 54 

pelo CAU/GO. A Gerente de Planejamento Maria Ester fez a apresentação da 55 

proposta, destacando as fontes para o aumento da reprogramação e a respectiva 56 

destinação, chamando atenção para o incremento das receitas com RRT. Tirou as 57 

dúvidas das Conselheiras e subsidiou a tomada de decisão, conforme 58 

deliberação. 1.2. Comissão de Ética e Disciplina – CED. A Conselheira 59 

Coordenadora Giovana relatou que a comissão analisou 05 processos, sendo 60 
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duas novas denúncias, um caso de complementação com provas e outros dois 61 

casos, sendo que em um deles foi determinada a notificação para memoriais e o 62 

outro teve o encaminhamento pela inadmissibilidade. 1.3. Comissão de Ensino, 63 

Exercício e Formação Profissional – CEPEF. O Coordenador da comissão 64 

relatou brevemente os processos de fiscalização realizados e o relatório de 65 

fiscalização apresentado pela AFISC. Neste item, reproduz que foram feitas 66 

fiscalizações de rotina, além da apuração de eventuais denúncias nestas 67 

localidades. Além do atendimento junto aos profissionais, via telefone, email e 68 

whatsapp, a AFISC destaca ainda : I - a AFISC recebeu somente 1 nova 69 

denúncia. Foi aberto processo de fiscalização, e segue em apuração. II - foram 70 

feitos ainda 43 novos relatórios de fiscalização. Ainda, relatou a reunião com a 71 

Secretaria de Aprovação de Projetos, convocada pelo MP/GO, mas que não 72 

contou com a participação do Secretário, sendo enviado o encarregado do setor 73 

(Yuri).  Mencionou o desagrado por parte do MP/GO ante a ausência de 74 

representantes da Prefeitura de Goiânia e inércia quanto à solução dos problemas 75 

relatos. Haverá mais uma reunião, na próxima semana, para buscar as tratativas 76 

e esclarecimentos por parte da Secretaria. Por fim, relatou sobre a reunião 77 

extraordinária realizada pela Comissão no intuito de analisar as propostas dos 78 

Editais de Chamada Pública de 2021. Os resultados e selecionados foram 79 

apresentados aos membros e submetido à homologação, nos termos da 80 

deliberação. 1.4. Comissão de Política Urbana e Ambiental – CPUA. A reunião 81 

de junho contou com convidados externos, Sra. Eliana Trevisan, Sr. Marcos Paulo 82 

e Sr. Gerson Arrais, que trouxeram demandas acerca de um grupo de trabalho 83 

sobre acessibilidade, sobre o apoio do CAU/GO nos assuntos de interesse da 84 

profissão em São Luiz dos Montes Belos e sobre os tramites do Plano de Diretor 85 

de Goiânia. Durante a plenária, Maria Ester apresentou atualizações sobre o 86 

tramite do processo, dando destaque ao mapa sobre o adensamento que foi 87 

divulgado. 1.5. Comissão Temporária de Comunicação – CTC. Foi apresentado 88 

na comissão o material sobre a Campanha do Código de Ética, algumas 89 
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sugestões de ajustes serão incorporadas para conclusão da campanha. Sobre o 90 

Edital de publicidade, foi informado que o edital foi enviado pelo assessor jurídico 91 

para revisão da ASSIMP e da Gerência Geral e solicita que os conselheiros 92 

também avaliem o conteúdo técnico. Nos Relatos gerais, O conselheiro João 93 

Eduardo informou o acordo estabelecido com a ASSIMP, de que o podcast seja 94 

desenvolvido pela agência de publicidade a ser licitada. Também ficou combinado 95 

de os conselheiros João Edurado, Gabriel e Simone escreverem artigos para 96 

veículos de imprensa, sobre temas a serem mais bem definidos. b) Da Gerência 97 

Geral. Os relatos da Gerência Geral foram diluídos nos relatos das Comissões e 98 

da Presidência. c) Do Presidente.  Uma das pautas apresentadas pelo 99 

Presidente, em participação com a Comunicação, diz respeito ao piso salarial e as 100 

medidas que o CAU/GO pode adotar. A questão foi explicada pela Gerente Geral, 101 

e que as medidas atuais limitam-se ao envio de ofícios aos órgãos que 102 

descumprem a norma. O encaminhamento dado foi pelo envio de ofícios às 103 

prefeituras para destacar a importância do cumprimento do piso salarial e 104 

valorização profissional. Continuando, o Presidente informou sobre a reunião com 105 

o Vereador Ronilson e outros vereadores acerca do trâmite do Plano Diretor de 106 

Goiânia, preocupados, sobretudo, pelo modo “atropelado” com que é conduzido o 107 

processo de aprovação. Outro ponto de discussão no Fórum de Presidentes foi o 108 

Centro de Serviços Compartilhados – CSC e Fundo de Apoio, em que há divisões 109 

acerca da gestão desses recursos. Por fim, muito se discutiu acerca do Ead e os 110 

casos judiciais que ocorreram para determinar o registro dos formandos. A 111 

Comissão de Exercício do CAU/BR já emitiu uma deliberação prestando 112 

informações acerca dos procedimentos a serem tomados pelos Conselhos. d) Do 113 

CAU/BR. O Conselheiro Federal Nilton endossou o Relato do Presidente sobre as 114 

discussões do CAU/BR, que convergem com o Fórum de Presidentes. Destaca 115 

ainda a preocupação acerca das alterações legislativas em análise, que 116 

apresentam um risco às funcionalidades dos conselhos de fiscalização. Por fim, 117 

apresenta convite para que o CAU/GO possa compor um grupo de trabalho para 118 
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estudo e aprovação do Plano Diretor da Cidade de Goiás. Destacaram a 119 

importância da participação do CAU/GO, sobretudo pela importância histórica e 120 

humanitária da cidade. Assim, deliberaram por aprovar a participação, mas 121 

solicitar prazo para deliberar o nome daqueles que irão representar o CAU/GO. 122 

Encerrados os pontos de pauta previstos na reunião e, nada mais havendo a 123 

tratar, o Presidente agradeceu a todos e deu por encerrada a sessão do que, 124 

para constar, eu, Romeu José Jankowski Junior, secretariei a sessão, lavrei a 125 

presente súmula que, depois de lida e achada conforme, será assinada por mim e 126 

pelo Presidente do CAU/GO, Fernando Camargo Chapadeiro. Goiânia, ao 127 

trigésimo dia do mês de junho de 2021. 128 

 129 

Fernando Camargo Chapadeiro 130 

Presidente do CAU/GO 131 

 132 

Romeu José Jankowski Junior 133 

Assessor Jurídico e de Comissões 134 

 135 

Considerando a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a 136 

veracidade e a autenticidade das informações prestadas (art. 7, parágrafo único, 137 

da Deliberação Plenária Ad Referendum n. 07/2020-CAU/BR). 138 


		2021-09-15T14:34:59-0300
	FERNANDO CAMARGO CHAPADEIRO:80782558100


		2021-09-15T15:46:18-0300
	ROMEU JOSE JANKOWSKI JUNIOR:03140198124
	Eu sou o autor deste documento




