
Foi realizado o gerenciamento de todas as áreas do CAU/GO, visando a obtenção dos resultados 

planejados. Elaboração de campanhas, estratégias e ações junto às comissões e ao plenário, 

além da identificação de possíveis parcerias institucionais e agendamento de reuniões para 

pactuação de cooperação entre os órgãos. Proposta de parceria apresentada a CELG e ao 

SEBRAE/GO. Organização do debate sobre Plano Diretores em parceria com o Ministério Público 

em maio e da exposição Centenário de Vilanova Artigas em junho. Participação no Seminário da 

CPUA/BR em junho, e em duas reuniões com os gerentes gerais dos CAUs (MG e DF). Realização 

de debate sobre política habitacional em parceria com o Encontro Anual de Estudantes de 

Arquitetura - ENEA Gyn em agosto. Realização de reuniões gerenciais mensais de planejamento 

com os gerentes do CAU/GO. Controle geral sobre o orçamento, despesas e receitas. Realização 

de auditoria e melhorias no portal transparência. 

--

Gestão integrada das diferentes áreas do Conselho e alinhamento das 

atividades desenvolvidas com as propostas do plenário e comissões. 

Realização de eventos que promovam o fortalecimento institucional 

através de parcerias com a PUC Goiás e a UFG, dentre outras, e 

participação em eventos da área integrados às campanhas de 

valorização profissional, em meio digital, rádio e elaboração de folders 

que tem informado a sociedade quanto às atribuições dos profissional 

arquiteto e urbanista. Criação do cargo de assessor de 

desenvolvimento institucional para que as ações relativas a este tema 

sejam, a partir de 2018, para apoio ao trabalho a gerência geral no 

que se refere a realização de parcerias e eventos.

Participação nos grupos oficiais que discutem a revisão dos Planos Diretores de Goiânia, Rio 

Verde, Pirenópolis, Terezópolis e Caldas Novas. Representações em eventos e acompanhamento 

da CEPUA/GO em reuniões no Ministério Público de Goiás para emissão de parecer técnico 

sobre obras impactantes que afetam a capital. Realização de visita a Prefeitura Municipal de 

Pirenópolis para acompanhamento da situação de suspensão da revisão do Plano Diretor local. 

Distribuição das recomendações sobre a elaboração de Planos Diretores, fruto das discussões 

realizadas junto ao MP, para 56 municípios goianos.

--

Apoio a Comissão Especial de Política Urbana na realização de ações 

em parceria com o Ministério Público do Estado de Goiás referente a 

gestão e planejamento urbanos, e sobre os edifícios e espaços 

públicos, ampliando a participação dos arquitetos nas discussões e 

ações inerentes a cidade.

Emissão de 50 pareceres jurídicos de processos de solicitação de ressarcimento de 

profissionais, 48 pareceres de contratos administrativos, 10 convênios de parceria, 38 notas 

jurídicas sobre impugnações de cobranças de anuidades, 1 contestação de processo 

trabalhista e carta de circularização de advogados para auditoria externa. 

Acompanhamento de Reuniões: 12 plenárias, 2 da Comissão de Ética, 4 da Comissão de 

Administração e Finanças, 8 da Comissão de Exercício Profissional e 08 da Comissão de 

Política Urbana. Participação na Reunião de Trabalho dos Procuradores e Assessores 

Jurídicos dos CAU/UF em Campo Grande/MS. Participação em 8 reuniões com o membros 

do poder judiciário e Ministério Público. Realizada a alteração do Regimento Interno 

conforme solicitado pelo CAU/BR.

--

Atendimento à legislação vigente. Enfrentamento da situação de 

descumprimento da Resolução nº 51 por órgão públicos do Estado 

e pelo CREA/GO, com participação em audiência com o CONFEA. 

Também houve participação em duas audiências de processo 

trabalhista, com decisão favorável ao CAU/GO.

Inscrição e ajuizamento de execução fiscal de 64 profissionais inadimplentes na dívida ativa. --
Atendimento à legislação, respeitando o prazo de prescrição das 

anuidades exercício 2012.

Elaboração de 15 editais de licitação, com sessões já realizadas. Elaboração de 4 editais de 

chamada pública de patrocínio. Realização de 11 reuniões da Comissão de Ética sendo uma 

extraordinária. Realização de 4 audiências de instrução e 3 de conciliação. Participação nos 

Seminários Regionais da Comissão de Ética e Disciplina em Aracaju/SE e e Brasília/DF. 

Participação no Treinamento das Comissões Eleitoriais em Brasília/DF.

--
Atendimento à legislação vigente, em especial quanto ao exercício 

profissional e à  administração pública, nos processos licitatórios.
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Garantir a participação 

dos Arquitetos e 

Urbanistas no 

planejamento territorial 

e na gestão urbana

Aprimorar e inovar os 

processos e as ações



Realização da licitação e contratação de empresas para fornecimento e manutenção de 

equipamentos de informática, telefonia e configuração de serviços de infraestrutura de TI, 

bem como fornecimento e instalação de sistema de climatização. Além dos processos 

corriqueiros relacionados à folha de pagamento, bem como retenções de impostos, foram 

gerados 17 novos processos administrativos necessários ao funcionamento da sede do 

CAU/GO.

--

Funcionamento efetivo  da sede do CAU/GO e oferta de condições 

ao trabalho dos colaboradores, conselheiros e atendimento ao 

público.

Foi contratada nova empresa de serviços de medicina e segurança do trabalho. Contratados 

novos seguros do imóvel sede e dos veículos. Aquisição de materiais de consumo e de 

expediente, bem como selos de estacionamento rotativo no edifício sede do CAU/GO para 

uso dos conselheiros. Contratação de  empresa de fornecimento de combustível. 

Contratação de serviços para fornecimento, instalação e configuração de licenças de uso de 

softwares. Contratação de emissora de rádio para produção de spots e veiculação sob 

demanda. Foram gerados 35 novos processos administrativos relacionados às condições de 

trabalho e funcionamento de todas as áreas.

--

Funcionamento efetivo  da sede do CAU/GO e oferta de condições 

ao trabalho dos colaboradores, conselheiros e atendimento ao 

público.

A finalização e implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários não ocorreu em razão 

da queda de arrecadação.  Em paralelo, foi sendo elaborada normativa de avaliação de 

desempenho dos colaboradores com início de implantação em novembro. Foi realizado o 

controle do sistema de ponto conforme normativas, bem como o envio de 12 folhas de 

pagamento. Foi contrada empresa para confecção de uniformes para os colaboradores. Foi 

realizado o Termo Aditivo de Prorrogação do fornecimento de vale-transporte. Foram 

realizados exames periódicos e demissional. Realização do Acordo Coletivo da data base em 

Maio/2017, em que ocorreu reajuste salarial de 6%.

Devido à baixa arrecadação nos três 

últimos anos, resultado da crise econômica, 

não foi finalizado o plano de cargos, 

carreiras e salários, que foi postergado para 

2019. Estavam previstos treinamentos de 

medicina do trabalho com a equipe, 

contudo, devido às obras de reforma da 

sede, foram reprogramados para abril de 

2018, quando o espaço de trabalho estará 

adequando apropriadamente.

As ações foram realizadas visando sempre o bem estar e 

motivação da equipe.

Foi realizada abertura de processo para contratação de empresa para prestação de serviços 

de organização e realização de concurso público para contratação de empregados, com 

licitação  para contratação de empresa executante do concurso prevista para o primeiro 

semestre de 2018.

A contratação da empresa para 

organização e realização do concurso 

público estava prevista para o final de 2017, 

contudo, devido ao processo de definição 

de funções nos diversos cargos e da 

alteração do regimento interno, foi 

postergado prudentemente para o primeiro 

semestre de 2018. 

Por enquanto estamos com um concurso válido até janeiro/2018, 

de forma a suprir qualquer necessidade iminente de reposição ou 

contratação de mais funcionários concursados.

Administração e 

Recursos Humanos
A

Capacitação de 

Equipes

Desenvolver 

competências de 

dirigentes e 

colaboradores

Participação do Assessor Jurídico no Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina 

em Aracaju/SE. Participação da Assessora Jurídica na Reunião de Trabalho dos 

Procuradores e Assessores Jurídicos dos CAU/UF em Campo Grande/MS e na Reunião 

Técnica da COA-CAU/BR em Brasília. Participação da Gerente Geral no IV Seminário 

Nacional de Politica Urbana e Ambiental em Brasília, bem como em duas reuniões de 

Gerentes Gerais (DF e BH). Participação da Gerente de Planejamento e Finanças no 

Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças dos CAUs no Rio de Janeiro/RJ. 

Participação da Gerente Técnica no III Seminário de Integração do CAU - Ensino em Foco e 

no 5º Treinamento das Assessorias Técnica e Jurídica das Comissões de Ética. Participação 

da Assessora de Plenário e Comissões no Treinamento das Assessorias e Coordenadores da 

Comissão Eleitoral e no 5º Treinamento das Assessorias Técnica e Jurídica das Comissões de 

Ética (DF). Participação do Gerente de Fiscalização no Seminário de Fiscalização.

A participação dos colaboradores em 

treinamentos de capacitação foi maior que 

o previsto para o ano.

Os colaboradores de diversas áreas de atuação participaram de 

eventos ministrados pelos CAUs/UF e CAU/BR em várias cidades do 

país, representando o CAU/GO, aprendendo novas técnicas e 

promovendo a troca de experiências.
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A
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Administração e 

Recursos Humanos
A

Aprimorar e inovar os 

processos e as ações

Gestão de Recursos 

Humanos

Organização e 

Manutenção da Sede

Ter sistemas de 

informação e 

infraestrutura que 

viabilizem a gestão e o 

atendimento dos 

arquitetos e 

urbanistas e a 

sociedade



Administração e 

Recursos Humanos
P

Estruturação e 

Adequação da Sede

Ter sistemas de 

informação e 

infraestrutura que 

viabilizem a gestão e o 

atendimento dos 

arquitetos e 

urbanistas e a 

sociedade

Todos os projetos complementares  foram elaborados, juntamente com orçamento físico-

financeiro. Foi realizada a licitação para contratação da empresa executante da reforma, 

cuja ganhadora foi contratada e iniciou os serviços em setembro de 2017. Até o momento 

foram executadas as Etapas 1 e 2 de um total de 4, com previsão de término em março de 

2018.

A entrega final da obra de adequação da 

sede estava prevista para dezembro de 

2017, contudo, devido  aos serviços não 

previstos inicialmente, bem como a 

dificuldade de encontrar no mercado 

alguns materiais especificados e à 

necessidade de adequações no projeto 

inicial, houve atraso de aproximadamente 3 

meses, com entrega prevista para março de 

2018.

Nesta etapa de execução das obras de reforma, estamos 

provisoriamente trabalhando em menos da metade da sede do 

CAU/GO, mas de forma que não compromete o atendimento ao 

profissional. As reuniões de comissões e plenárias estão ocorrendo 

em salas locadas no prédio.  Ao final da reforma, poderemos 

prover melhores  condições de trabalho, com maior conforto aos 

colaboradores e profissionais visitantes.

Aprovação da prestação de contas de 2016 e elaboração do Relatório de Gestão 2016 ao 

CAU/BR e ao TCU. Inscrição em dívida ativa dos profissionais inadimplentes desde 2012, 

totalizando 64 pessoas. Pagamento de todos os impostos, taxas e demais despesas. 

Controle rigoroso de todas as despesas e suas alocações. Aprovação das Prestações de 

Contas de todos os meses de 2017 mais encerramento contábil. Elaboração e aprovação da 

Reprogramação Orçamentária de 2017 e do Plano de Ação e Orçamento de 2018. 

Todas as ações foram realizadas conforme 

previsto.

Todas as prestações de contas do realizado em 2017 foram 

realizadas e aprovadas sem ressalva. Todas as despesas foram 

pagas pontualmente.

Todos os relatórios e documentos contábeis do período foram emitidos pontualmente. Foi 

realizado o lançamento contábil da Reprogramação Orçamentária 2017. Foi realizado o 

encerramento do exercício no final de janeiro de 2018.

Todas as ações foram realizadas conforme 

previsto.

Foram inseridas informações no SISCONT (contabilidade), SISPAT 

(patrimônio) e SIALM (almoxarifado), com o apoio do SICCAU para 

lançamento de receitas.

Pagamento de IPVA dos 2 veículos, de todos os impostos relacionados à folha de 

pagamento (INSS, FGTS, PIS e IRRF), taxas e demais despesas.

Todas as ações foram realizadas conforme 

previsto.
A legislação está sendo cumprida de forma pontual e eficiente.

Devido à implantação das cobranças registradas, foi negociado e assinado novo convênio 

com o Banco do Brasil, que contempla os mesmos valores de taxas de liquidação do 

convênio sem registro, que está vigente até o final de 2017. Atualmente estamos emitindo 

apenas boletos com registro e ainda recebendo valores dos títulos sem registro emitidos 

anteriormente. Também foi assinado convênio de Comércio Eletrônico, de forma a facilitar 

a comunicação do SICCAU com o BB quanto à remessa dos boletos registrados. Ressalta-se 

que, na implantação dos boletos com registro, pagamos R$ 4.984,00 para registrar os 

boletos, sendo que não deveria ter sido cobrado nada.  Após várias negociações, o contrato 

foi aditivado, regularizando as taxas.

--

Todas as contas bancárias estão regulares, garantindo assim o 

recebimento de recursos e realização de despesas. Todas as taxas 

de transferência e emissão de boletos  foram descontadas 

pontualmente de nossas contas correntes.

Planejamento e 

Finanças
A

Reserva de 

Contingência

Assegurar a 

sustentabilidade 

financeira

Foram transpostos para outros centros de custo R$ 31.418 para prover disponibilidade 

orçamentária nas contas para licitações. É muito provável que não seja utilizada a 

totalidade dos recursos, visto que os pregões resultam em valores menores.

--
Foram transpostos os valores necessários, atendendo assim às 

demandas financeiras.

 METAS FÍSICAS REALIZADAS EM 2017 

Justificativa para as metas físicas não 

realizadas frente as aprovadas no 

Plano de ação
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sustentabilidade 

financeira



Centro de Serviços 

Compartilhados 

Encaminhamento diário ao CAU/BR de demandas de melhorias e correção de erros no 

SICCAU. Todas as despesas com o CSC foram quitadas na data de vencimento, contudo não 

estamos recebendo o que estamos pagando, devido aos problemas corriqueiros de mal 

funcionamento do SICCAU e falta de confiabilidade no sistema.

--

Todas as contribuições foram repassadas pontualmente ao 

CAU/BR. O sistema SICCAU não é confiável, apesar de ajustes 

diários para melhorias.

Todas as parcelas do fundo de reserva do CSC foram pagas pontualmente. --
Todas as ações previstas foram realizadas pelo CAU/GO, restando 

o CAU/BR fazer a sua parte na gestão de sistemas confiáveis.

Planejamento e 

Finanças
A

Fundo de Apoio aos 

CAUs

Assegurar a 

sustentabilidade 

financeira

Todos os pagamentos previstos para o Fundo de Apoio foram realizados. --
Todas as contribuições foram repassadas ao CAU/BR para repasse 

aos CAUs básicos.

Área Técnica A

Atendimento ao 

Profissional e a 

Sociedade

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com 

os Arquitetos e 

Urbanistas e a 

Sociedade

No período de janeiro a setembro, o CAU/GO realizou um total de 19.660 atendimentos aos 

profissionais (presenciais, telefones, e-mails e SICCAU),  2.657 protocolos, 643 registros e 

322 cadastramentos biométricos. Recepção e instrução de denúncias aos setores de 

fiscalização e à Comissão de Ética e Disciplina - CED. Assessoria da analista técnica na 

elaboração de documentos técnicos e na preparação dos processos para as reuniões 

ordinárias da CED. Resposta as instituições públicas nos questionamentos acerca das 

atribuições do arquiteto e urbanista. Realização de 08 pareceres e relatórios técnicos 

solicitados pelo MP/GO. Inserção e acompanhamento de demandas do CAU/GO no CSC. 

Análise de 145 RRTs Extemporâneos.

Estavam previstos 22.000 atendimentos,  

sendo realizados 10% menos,  devido à 

menor procura dos profissionais, o que 

pode ter ocorrido devido às melhorias no 

site de acesso aos arquitetos, que puderam 

resolver as demandas sem auxílio do 

CAU/GO. 

Os profissionais foram atendidos com eficiência e dedicação. 

Foram realizados pareceres técnicos de acessibilidade e outros 

temas da área de arquitetura e urbanismo, conforme solicitações 

do Ministério Público.

Foram emitidos 191 relatórios de fiscalização em Goiânia, o que excedeu à meta total do 

ano em 91% (previsão de 100 relatórios). Isso se deve à realização de mais fiscalizações na 

rua,  principalmente no segundo semestre, com redução nas fiscalizações inteligentes 

realizadas via sede do CAU/GO.

O total de relatórios de fiscalização 

realizadas na capital foi maior que o 

previsto.

Fiscalização de obras em andamento em Goiânia, verificando sua 

regularidade e orientando os responsáveis.

Foram gerados 202 relatórios de fiscalização, sendo 91 na região metropolitana e 111 nos 

municípios do interior. O número foi 152,5% maior que a meta prevista para todo o ano 

(previstos 80 relatórios). Foram fiscalizados presencialmente os municípios de: Rio Verde, 

Valparaíso, Luziânia, Caldas Novas, Itumbiara, Senador Canedo, Anápolis e Cidade de Goiás. 

Também realizadas fiscalizações via sede do CAU/GO nos municípios de Senador Canedo, 

Palmeiras de Goiás e Aparecida de Goiânia.

A quantidade de relatórios de fiscalização 

realizadas em obras no interior do estado e 

região metropolitana foi muito maior que o 

previsto.

As viagens previstas para os municípios do interior e região 

metropolitana  foram realizadas, sendo gerados mais relatórios de 

fiscalização do que o previsto, devido à visitação de mais obras, 

procurando assim atender às demandas da sociedade.

Foram realizadas 6 campanhas orientativas, referente às empresas que utilizam a 

terminologia "arquitetura" e/ou "urbanismo" e não possuem registro no CAU e outra uma 

continuação, mas mais focada nas empresas que trabalham com urbanismo (loteamentos).  

Realização de 11 palestras para 275 estudantes de arquitetura sobre ética e legislação 

profissional em Instituições de Ensino Superior em Goiânia e Anápolis. No período houve 

102 denúncias (previsão de 63), e foram todas averiguadas e feitos os devidos 

encaminhamentos. Não houve demanda da Comissão de Ética para elaborar relatório de 

constatação, sendo que a resolução estipula que o interessado é que deve trazer esse 

documento.

A quantidade de campanhas orientativas 

realizada foi conforme o previsto. Estavam 

previstas 10 palestras, sendo realizadas 11 

em faculdades de arquiterura e urbanismo. 

Estavam previstas 48 denúncias, sendo 

realizadas 102 e todas foram averiguadas.

Foram orientados os estudantes de arquitetura de 10 

universidades através de palestras, bem como profissionais e 

empresas através de campanhas de conscientização e orientação 

quanto ao exercício profissional. Foram apuradas todas as 

denúncias realizadas, sendo mais do que o dobro do previsto para 

todo o ano.

 Foram realizados 105 relatórios de fiscalização inteligente, feitos a partir da sede do 

CAU/GO. Realização de fiscalização preventiva junto às mostras de arquitetura de interiores 

de Goiás: Casa Cor Goiás, Morar Mais, Kazullo Anápolis,  além da Exposição Agropecuária e 

os festivais Happy Holi e Vila Mix, com 45 relatórios de fiscalização. Também foram 

fiscalizadas 60 empresas registradas no CAU/GO.

Estavam previstos 100 relatórios de 

fiscalização inteligente, sendo realizados 

105, ou seja, 5% acima do previsto.

As metas previstas foram realizadas, com orientação aos 

profissionais nas mostras de arquitetura de interiores e empresas 

em fiscalização inteligente.
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Tornar a fiscalização 

um vetor de melhoria 
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Urbanismo

Planejamento e 

Finanças
A

Ter sistemas de 

informação e 

infraestrutura que 

viabilizem a gestão e o 

atendimento dos 

arquitetos e 

urbanistas e a 

sociedade



Área Técnica P

Assistência Técnica 

em Habitações de 

Interesse Social

Fomentar o acesso da 

sociedade à 

Arquitetura e 

Urbanismo

Foi realizada a chamada pública, com habilitação de duas instituições:  Universidade 

Estadual de Goiás - UEG - com o projeto: Assessoria Técnica em Arquitetura e Urbanismo, 

implantado em Anápolis/GO , e Fundação de Apoio a Pesquisa - FUNAPE - com o projeto: 

Laboratório de Projetos - Experiências com Melhoria Habitacional na Cidade de Goiás. As 

atividades foram realizadas conforme o previsto, com prestações de contas a serem 

analisadas pela Comissão de Administração e Finanças do CAU/GO em março de 2018.

--

As duas entidades selecionadas desenvolveram projetos que, ao 

serem implantados, impactarão diretamente na vida de famílias de 

baixa renda. A FUNAPE prestou serviços de assessoria técnica para 

a realização de melhorias habitacionais para 15 famílias residentes 

no município de Goiás. A Universidade Estadual de Goiás - UEG - 

prestou serviços de assistência técnica para famílias de baixa renda 

residentes em bairro de Anápolis/GO.

Assessoria de 

Comunicação
A

Divulgação 

Institucional

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e 

comunicação com a 

sociedade

Postagem periódica de notícias sobre novas resoluções, mudanças nos procedimentos e 

notas técnicas. Adição de informações no Portal Transparência e no site do CAU/GO. 

Pesquisa e postagem sobre arquitetos e obras que são notícia no País. Foram 248 inserções 

na imprensa regional e nacional, 584 boletins de rádio, 174 notícias postadas no site do 

CAU/GO, 402 postagens realizadas no facebook e 237 postagens no Instagram do CAU/GO. 

Houve 112.507 acessos ao site do CAU/GO. Contratação de serviços especializados para 

realização de treinamento de mídia e curso de formação de porta-vozes para os 

conselheiros. Contratação de empresa de rádio comunicação para postagens de spots sobre 

as atribuições profissionais voltadas à valorização do profissional na sociedade. Elaboração 

de material gráfico para edital de patrocínio, aula magna, habitação de interesse social, 

informativo a condomínios e folder sobre o papel do arquiteto, além de adesivos para 

carros sobre contratação de arquitetos. Material gráfico impresso: 520 cartazes, 6.000 

folders e 1.500 códigos de ética. Publicação de 10 boletins Perspectiva.

Foi impresso o dobro de folders previstos, 

devido à demanda da sociedade. A 

impressão da cartilha de acessibilidade 

prevista para 2017 foi postergada para 

2018, contudo, foram impressos folders e 

cartazes informativos, que foram 

distribuídos para os profissionais da área 

bem como consultórios e clínicas  médicas.

A grande disseminação de informações através de rádio, mídia 

eletrônica e material impresso contribuiu para orientação da 

sociedade sobre o papel do arquiteto e urbanista,  procurando 

sensibilizar  sobre  a importância de bons projetos, acessibilidade, 

mobilidade urbana, planos diretores, e outros assuntos inerentes 

às cidades.

O Seminário de Arquitetura e Urbanismo 2017 foi reformulado, passando a ser realizado 

em dois ou mais eventos durante o ano, de forma a discutir diversos assuntos e atingir um 

público maior. Para 2017, o seminário previsto para 12 horas foi reformatado para dois 

debates de 8 horas cada, um realizado em maio, sobre Planos Diretores, e outro em 

dezembro sobre Acessibilidade. 

--

Com a alteração para mais eventos, o CAU/GO está sendo mais 

reconhecido pela sociedade como instituição atuante na área de 

arquitetura e urbanismo.

Realização da Exposição Centenário de Vilanova Artigas de 8 de junho a 5 a julho com 

painéis e maquetes da obra do arquiteto e exibição de três sessões do filme "Vilanova 

Artigas: O Arquiteto e a Luz" dias  13, 22 e 29 de junho. Professores dos cursos de 

arquitetura da PUC e UFG promoveram debates sobre arquitetura moderna brasileira após 

as sessões de cinema. Visitaram a exposição mais de 500 pessoas e assistiram ao filme 

cerca de 90 pessoas entre profissionais, alunos e professores das escolas de arquitetura.

Todas as ações foram realizadas conforme 

previsto.

Participação de profissionais, estudantes, professores e membros 

da sociedade em atividade de exposição de exemplos da boa 

arquitetura brasileira. Divulgação do trabalho do arquiteto e 

urbanista junto  à sociedade.

Assessoria de 

Comunicação
P Aula Magna

Influenciar as 

diretrizes do ensino de 

Arquitetura e 

Urbanismo e sua 

formação continuada

As aulas magnas de 2017 reuniram mais de 1200 pessoas e incluíram dois importantes 

temas. Em março foi realizada a palestra do Arquiteto e Urbanista Caio Santo Amore, do 

Instituto Peabiru, sobre Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social que ocorreu 

junto com o lançamento do edital de patrocínio do mesmo tema. Já no segundo semestre, a 

aula magna ocorreu junto ao Encontro Nacional dos Estudantes de Arquitetura - ENEA GYN 

com a palestra sobre Política Habitacional com o professor Nabil Bonduki. Em ambas as 

palestras, marcaram presença alunos e docentes das instituições de ensino superior : Alfa, 

Araguaia, Fama, Fasem, Objetivo, PUC Goiás, UEG, UFG, Uni-Anhanguera, UniEvangélica e 

Unip.

Todas as ações foram realizadas conforme 

previsto.

Complementação da formação profissional através da realização 

de palestras voltadas aos estudantes e professores dos cursos de 

arquitetura de Goiás Neste ano de implementação do patrocínio 

sobre habitação de interesse social, o tema também foi alvo das 

aulas magnas visando a ampliação do debate e divulgação do 

assunto e mobilização das instituições para apresentação de 

propostas de assitência técnica.

Assessoria de 

Comunicação
P

Concessão de 

Patrocínios

Estimular o 

conhecimento, o uso 

de processos criativos 

e a difusão das 

melhores práticas em 

Arquitetura e 

Urbanismo

Foram aprovadas 3 propostas de patrocínio, sendo contempladas: Universidade de Estadual 

de Goiás, que realizou o "III Fórum Goiano de Mobilidade e Trânsito", o Instituto Arte 

Cidadania que publicou o livro: "O itinerário Pioneiro do Urbanista Attilio Corrêa Lima" e a 

Associação Cultural Artística de Anápolis (ACCA) que realizou o "XXI Seminário Nacional de 

Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo", que implemetarão projetos na área de 

arquitetura e urbanismo.

--

As instituições selecionadas implantaram projetos na área de 

arquitetura e urbanismo, disseminando informações e orientando 

os profissionais da área, o que impacta diretamente à toda a 

população atendidade pelos mesmos.

 METAS FÍSICAS REALIZADAS EM 2017 

Justificativa para as metas físicas não 

realizadas frente as aprovadas no Plano 

de ação

 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

Assessoria de 

Comunicação
P

Seminário de 

Arquitetura e 

Urbanismo

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e 

comunicação com a 

sociedade

Unidade 

Organizacional

* 

P/A
Denominação

Objetivo Estratégico 

Principal (Mapa 

Estratégico)



Plenário e 

Comissões
A Reuniões Ordinárias

Aprimorar e inovar os 

processos e as ações

Planejamento da agenda das Comissões e Plenário. Envio de convocações e  confirmações, 

montagem do material de apoio à realização das reuniões,  elaboração das atas, 

atendimento às solicitações dos conselheiros no que se refere às atividades desenvolvidas 

por cada comissão. Organização do calendário geral de reuniões e integração do calendário 

CAU/GO com o calendário CAU/BR. Realização de 12 reuniões plenárias, 34 reuniões de 

comissões ordinárias incluindo: CED, CEPEF e CAF;  23 reuniões de comissões especiais e 

temporárias incluindo: CEPUA, CTES e CTEV e Comissão Eleitoral. Postagem periódica de 

atas e deliberações no portal transparência. 

Todas as ações foram realizadas conforme 

previsto.

Reuniões Plenárias e das Comissões Ordinárias, Especiais e 

Temporárias com a realização das atividades próprias de cada 

instância. 

Plenário e 

Comissões
A

Representações do 

CAU/GO em Eventos 

e Reuniões

Aprimorar e inovar os 

processos e as ações

Os Conselheiros participaram dos seguintes eventos: Seminário Legislativo de Arquitetura e 

Urbanismo e IV e V Seminários de Política Urbana e Ambiental, todos em Brasília; Discussão 

do Plano Diretor de Anápolis, Aula Magna e diversas reuniões do COMCIDADE, todos em 

Anápolis. O Presidente do CAU/GO participou dos Fóruns de Presidentes nos 23, 25, 26, 27, 

28 e 31; Plenárias Ampliadas nº  21, 22 e 23; Seminário de Mobilidade Urbana, Seminário de 

Empreendedorismo e Novas Tecnologias (SP), II Conferência de Arquitetura e Urbanismo 

(RJ); reunião com o prefeito de Rio Verde, reunião no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, 

reunião em Goiânia com o Ministério Público Estadual e na Justiça Federal com ação do 

CONFEA, Audiência Pública sobre Plano Diretor além de mais 3 reuniões relacionadas.

--

Houve bastante participação em eventos relacionados ao 

planejamento urbano e ambiental, com discussões sobre planos 

diretores e mobilidade urbana, assuntos relacionados ao objetivo 

estratégico de "garantir a participação dos arquitetos e urbanistas 

no planejamento territorial e na gestão urbana". 

Unidade 

Organizacional

* 

P/A
Denominação

Objetivo Estratégico 

Principal (Mapa 

Estratégico)

 METAS FÍSICAS REALIZADAS EM 2017 

Justificativa para as metas físicas não 

realizadas frente as aprovadas no 

Plano de ação

 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 


