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SÚMULA DA 119ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 29 DE 2 

SETEMBRO DE 2021 3 
 4 

PLENÁRIO 5 
 6 

Ao vigésimo nono dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, por meio de 7 

aplicativo de reuniões virtuais, iniciou-se, em primeira convocação, a 118ª Reunião 8 

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

Fernando Camargo Chapadeiro, Simone Buiate Brandão, Roberto Cintra 10 

Campos, Celina Fernandes de Almeida Manso, Janaína de Holanda Camilo  e 11 

Anna Carolina Cruz Veiga de Almeida. Presentes também os empregados 12 

públicos do CAU/GO: Isabel Barêa Pastore (Gerente Geral), Romeu José 13 

Jankowski Júnior (Assessor Jurídico/Assessor de Plenário e Comissões), Maria 14 

Ester de Souza (Assessora da Presidência) e Leonidia Cristina Leão (Gerente 15 

de Finanças e Planejamento). I) Verificação de quórum. O Presidente verificou o 16 

quórum e declarou aberta a sessão. II) Leitura e discussão da pauta. Pauta 17 

aprovada por unanimidade. III) Discussão e aprovação da ata da reunião 18 

plenária anterior, 25/08/2021. Ata aprovada por unanimidade. IV) Extrato de 19 

Correspondências. A Gerente Geral Isabel apresentou as principais 20 

correspondências enviadas e recebidas. V) Apresentação de comunicações.  A 21 

Gerente Geral Isabel fez os relatos relativos ao concurso de Projetos de Conclusão 22 

de Curso, que já possui minuta de regulamento e que será analisado e aprovado 23 

na CEPEF ampliada de outubro. Ainda, relatou sobre a indicação do arquiteto e 24 

urbanista Sergio Nagata para representar o CAU/GO no âmbito das discussões 25 

sobre o Plano Diretor de Itumbiara/GO. Todavia, como condição, caberá ao 26 

profissional comparecer na reunião da CPUA e efetuar os relatos das discussões e 27 

encaminhamentos dados. Por fim, Isabel informou que as Comissões do CAU/GO 28 

devem analisar suas propostas de projetos para 2022, que deverá se alinhar à 29 

proposta orçamentária. Os respectivos coordenadores devem alinhar as demandas 30 
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juntamente com a equipe de apoio. a) Dos Coordenadores das Comissões 31 

permanentes. 1.1. Comissão de Administração e Finanças – CAF. 1.1.1. 32 

Prestação de contas de Janeiro a julho de 2021. A Coordenadora iniciou seu 33 

relato com um breve resumo sobre as atividades da comissão. Sobre a execução 34 

orçamentária, relata que junho foi realizado R$ 659 mil a mais que o previsto, o que 35 

se deve ao maior número de RRTs, além do recebimento de anuidades PF, taxas 36 

e multas que mantem o saldo crescente na receita. A alta da Taxa da Selic 37 

proporcionou um aumento nas taxas das aplicações com lastro no CDI. Com esse 38 

spread as aplicações em CDB tendem a ter um retorno maior. O valor realizado no 39 

período de janeiro a agosto de 2021 apresentou um aumento de 23%. O mês de 40 

agosto de 2021 teve uma redução de 2,6% em relação ao mesmo período de 2020, 41 

o que explica a curva decrescente. As receitas foram 24% maiores que o previsto 42 

para o período, o que se deve aos maiores recebimentos de anuidades PF, RRT e 43 

taxas e multas. O valor realizado de anuidades no período de janeiro a agosto de 44 

2021 apresentou um aumento de 14% em relação ao mesmo período de 2020.A 45 

curva do ano 2020 no período apresenta um crescimento pelo aumento de 46 

recebimentos, pelo motivo do CAU/BR em Março ter adiado o vencimento da 47 

anuidade 2020 para 31 de julho, sendo possível o parcelamento, totalizando o 48 

recebimento no mês de agosto o valor R$173.483. As receitas de anuidades foram 49 

17% maiores que o previsto para o período (PF+PJ), o que se deve aos maiores 50 

recebimentos de anuidades pessoa física. O valor realizado de RRT no período de 51 

janeiro a agosto de 2021 apresentou um aumento de 26% em relação ao mesmo 52 

período de 2020. A quantidade de RRTs gerados por profissional no período foi de 53 

4,5 RRT/profissional, sendo superior à média de 1,9 RRT/profissional dos últimos 54 

3 anos. As despesas correntes foram R$ 454 mil menores do que o previsto. Ainda 55 

devido à condição da pandemia, os trabalhos continuam sendo realizados em 56 

regime híbrido, o que ocasiona redução nos custos de uso da sede física. O valor 57 

realizado no período de janeiro a agosto de 2021 foi 17% maior que o realizado no 58 
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mesmo período de 2020. Despesas com Prestação de Serviços sofreram um 59 

aumento de 66,85% em relação ao período anterior devido ao pagamento de 3 60 

patrocínios e 1 ATHIS que totalizaram R$90.000,00, justificando a elevação da reta 61 

no gráfico acima. Encargos e taxas (restituição, despesas judiciais, taxa de 62 

impostos, taxa de serviços bancários) se mantem com o valor maior do que o 63 

realizado, devido principalmente as taxas bancarias, que tiveram um aumento no 64 

valor e na quantidade, em relação aos períodos anteriores. As despesas correntes 65 

foram 18% menores que o previsto para o período, o que se deve aos menores 66 

gastos com a sede durante a pandemia. No período houve superávit de R$ 1.371 67 

mil, que foi aplicado em fundo DI, que apresentou rendimento médio mensal de R$ 68 

7.304,22. Estava previsto superávit de R$ 258mil, sendo realizados 432% a mais 69 

devido às menores despesas (-18%) e maiores receitas (+24%). As despesas com 70 

pessoal totalizou 37,8% da RCL. Ademais, foi apresentada e aprovada as 71 

alterações nas diretrizes para realização do concurso público para provimento de 72 

cargos, nos termos dos encaminhamentos dados pela CAF. 1.2. Comissão de 73 

Ética e Disciplina – CED. O Coordenador Adjunto relatou as atividades da 74 

comissão em que foram analisados 03 processos, sendo uma nova denúncia e 75 

outros dois distribuídos para análise do juízo de admissibilidade. 1.3. Comissão de 76 

Ensino, Exercício e Formação Profissional – CEPEF. A coordenadora adjunta 77 

Anna Carolina relatou os 03 processos julgados pela Comissão, dois casos para 78 

discussão propostos pelas AFISC, relativos à fiscalização de PJ que exerce 79 

atividades compartilhadas, mas sem registro no CAU e CREA, bem como sobre a 80 

fiscalização de exercício profissional com registro suspenso. Por fim, apresentou o 81 

relatório de fiscalização e sobre a proposta de premiação de trabalhos de conclusão 82 

de curso. 1.4. Comissão de Política Urbana e Ambiental – CPUA. A 83 

Coordenadora Janaína apresentou as atividades e discussões acerca do Jóquei 84 

Clube, das Revisão das leis na prefeitura, da Campanha de acessibilidade, da 85 

Revisão do Plano Diretor de Goiânia e sobre o Evento: cidades inclusivas. Por fim, 86 
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a Assessora Maria Ester apresentou seu relato sobre o CAU Educa. Ademias, nos 87 

assuntos gerais, a Coordenadora relatou sobre o ofício demandado pela CPUA 88 

sobre os projetos noticiados na região da Chapada dos Veadeiros. b) Da Gerência 89 

Geral. Os relatos foram efetuados nas comunicações. c) Do Presidente.  Os 90 

relatos do Presidente foram efetuados juntamente com o Conselheiro Federal no 91 

âmbito da Plenária Ampliada e Fórum de Presidentes. d) Do CAU/BR. O 92 

Conselheiro Federal Nilton iniciou seu relato sobre a Plenária Ampliada dando 93 

ênfase para as tratativas acerca da Resolução nº 51, em especial para as 94 

atribuições privativas. Citou o acordou estabelecido a nível do Congresso Nacional 95 

visando a revisão da Resolução nº 51 juntamente com o Confea. Sobre o Fórum 96 

dos Presidentes, Nilton chamou atenção de que o reconhecimento do colegiado 97 

exige adequação normativa ao regimento interno e submissão às normas 98 

estabelecidas pelo Plenário do CAU/BR, mas que, todo caso, seguem as 99 

discussões para normatização. Nestes termos, foi apresentada matéria do CAU/BR 100 

sobre a Resolução nº 51 e seus impactos. Sendo assim, os Conselheiros sugeriram 101 

não publicar a citada matéria no site do CAU/GO dado a provável repercussão 102 

negativa e aguardar que novos desdobramentos, com efetivas medidas tomadas, 103 

sejam devidamente noticiadas. Por fim, Nilton relatou os positivos desdobramentos 104 

acerca do licenciamento urbanístico junto ao Governo Federal. Encerrados os 105 

pontos de pauta previstos na reunião e, nada mais havendo a tratar, o Presidente 106 

agradeceu a todos e deu por encerrada a sessão do que, para constar, eu, Romeu 107 

José Jankowski Junior, secretariei a sessão, lavrei a presente súmula que, depois 108 

de lida e achada conforme, será assinada por mim e pelo Presidente do CAU/GO, 109 

Fernando Camargo Chapadeiro. Goiânia, ao vigésimo nono dia do mês de 110 

setembro de 2021. 111 

 112 

Fernando Camargo Chapadeiro                       Romeu José Jankowski Junior 113 

Presidente do CAU/GO                                     Assessor Jurídico e de Comissões 114 
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