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SÚMULA DA 126ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, DO CONSELHO DE 1 
ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL 2 

DE 2022 3 
 4 

PLENÁRIO 5 
 6 
 7 
Ao vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, por meio de 8 
aplicativo de reuniões virtuais, iniciou-se, em primeira convocação, a 126ª Reunião 9 
Plenária Ordinária, com a presença dos Conselheiros Estaduais membros: Janaína 10 
de Holanda Camilo, Giovana Pereira dos Santos, Roberto Cintra Campos, Simone 11 
Buiate Brandão, Juliana Guimarães de Medeiros, David Alves Finotti Camardelli de 12 
Azerêdo, Celina Almeida Manso e Gabriel de Castro Xavier. Presente também as 13 
empregadas públicas do CAU/GO: Isabel Barêa Pastore (Gerente Geral), Maria 14 
Ester de Souza (Assessora de Relações Institucionais) e Elisa Almeida França 15 
(Assessoria de Imprensa).  I) Verificação de quórum. A vice-presidente verificou 16 
o 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, 31/03/2022. Ata aprovada por unanimidade. IV) Extrato de 19 
Correspondências. A Gerente Geral Isabel apresentou as principais 20 
correspondências enviadas e recebidas. VII) Apresentação de comunicações. a) 21 
Dos Coordenadores das Comissões permanentes. 1.1. Comissão de 22 
Administração e Finanças – CAF. a) Prestação de contas de março de 2022. 23 
Foi concedida a palavra à conselheira Janaína para que iniciasse a apresentação. 24 
No período de janeiro a março foi realizado R$ 137.932,50 mil a mais que o previsto, 25 
o que se deve ao maior número de RRTs, além do recebimento de anuidades PF, 26 
taxas e multas que mantem o saldo crescente na receita. A alta da Taxa da Selic 27 
proporcionou um aumento nas taxas das aplicações com lastro no CDI.  Com esse 28 
spread as aplicações em CDB tendem a ter um retorno maio. O valor realizado no 29 
período de janeiro a março de 2022 apresentou um aumento de 15,4% em relação 30 
ao mesmo período de 2021. As receitas foram 10% maiores que o previsto para o 31 
período, o que se deve aos maiores recebimentos de anuidades PF, RRT, Taxas e 32 
Multas, Aplicações Financeiras. O valor realizado de anuidades no período de 33 
janeiro a março de 2022 apresentou um aumento de 0,9% em relação ao mesmo 34 
período de 2021. A curva do ano 2021 no período apresenta um decréscimo de 35 
recebimentos, pelo motivo do mês de março apresentar um forte pico de 36 
contaminação do Corona vírus.  As receitas de anuidades foram 2,15% menores 37 
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que o previsto para o período, o que se deve aos menores recebimentos de 38 
anuidades pessoa jurídica no exercício e de anos anteriores. O valor realizado de 39 
RRT no período de janeiro a março de 2022 apresentou um aumento de 22,3% em 40 
relação ao mesmo período de 2021. A quantidade de RRTs gerados por profissional 41 
no período foi de 1,56 RRT/profissional, sendo superior à média de 1,4 42 
RRT/profissional dos últimos 3 anos. As despesas correntes foram R$ 279.937 mil 43 
menores do que o previsto. O que se deve em grande parte à menores consumos 44 
de prestações de serviços e também foram realizadas apenas uma viagem e 45 
poucos impressos gráficos. Permanecendo o Fundo de Apoio no valor R$7.008,39 46 
e o CSC no valor de R$33.812,36 representando 16% da nossa despesa total. O 47 
valor realizado no período de janeiro a março de 2022 foi 13,26% maior que o 48 
realizado no mesmo período de 2021. As despesas correntes foram 25% menores 49 
que o previsto para o período, o que se deve aos menores gastos com diárias e 50 
passagens e prestação de serviços. No período houve superávit de R$ 820.978,31 51 
mil, que foi aplicado em fundo DI, que apresentou rendimento médio mensal de R$ 52 
29.462,95. Estava previsto superávit de R$ 432.724 mil, sendo realizados 89,72% 53 
a mais devido às menores despesas (-25%) e maiores receitas (+10%). Obs.: nos 54 
cálculos de despesa com pessoal são considerados: Salários +  Férias  + 13º  + 55 
Encargos. Os valores de Benefícios com Alimentação e Transporte não são 56 
considerados para o % sobre as receitas. Limite máximo = 55%. b) Acordo 57 
coletivo dos empregados do CAU/GO – 2022/2023. Foi homologada a 58 
Deliberação nº 13/2022 – CAF-CAU/GO, através da Deliberação Plenária CAU/GO 59 
nº 242/2022, e assinada a minuta do acordo coletivo pela plenária, por meio das 60 
quais aprovaram, dentre outros benefícios, reajuste salarial para os empregados 61 
do CAU/GO a partir de 01 de maio de 2022 em 11% (onze porcento), adotando o 62 
mesmo percentual de reajuste da bolsa estágio e do auxílio transporte concedidos 63 
aos estagiários do CAU/GO; reajuste do Auxílio Alimentação em R$ 100,00 (cem 64 
reais), com valor total por empregado a partir de 01 de maio de 2022 em R$ 65 
1.000,00 (hum mil reais), e para os estagiários o valor passará a ser de R$ 500,00 66 
(quinhentos reais) e; a instituição de um Grupo de Trabalho – GT para discussão 67 
sobre a efetivação do trabalho remoto no âmbito do CAU/GO. Por fim, a conselheira 68 
Janaína informou aos demais conselheiros que houve devolução de verba recebida 69 
pela entidade CONSTRUÍDE, pois que não logrou êxito na regular efetivação das 70 
propostas do edital de patrocínio. 1.2. Comissão de Ética e Disciplina – CED. 71 
Inicialmente, o Assessor Jurídico e de Comissões iniciou relato trazendo ao 72 
conhecimento dos conselheiros a necessidade de julgamento de processo 73 
originado da Denúncia nº 14.833/2017, por meio do qual foi deliberado pelo seu 74 
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arquivamento. Após, a conselheira e coordenadora da CED, Giovana, iniciou o seu 75 
relato abordando a análise e os encaminhamentos dos processos disciplinares 76 
pautados e os respectivos encaminhamentos. 1.3. Comissão de Política Urbana 77 
e Ambiental – CPUA. Sobre o Plano Diretor, a empregada Maria Ester relatou que 78 
o CAU/GO se reuniu junto ao MP/GO para tomar conhecimento das providências 79 
que vem sem tomadas relacionadas ao Plano Diretor da capital e informou que o 80 
órgão ministerial está adotando procedimentos para verificar a regularidade do 81 
Plano. Na sequencia, Maria Ester destacou que participou de audiência no Centro 82 
Cultural Oscar Niemeyer para tratar do plano relacionado à bacia do Ribeirão João 83 
Leite. Após, destacou que o MP solicitou que o CAU/GO realizasse evento sobre 84 
acessibilidade em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, e informou que 85 
o evento será realizado no mês de junho de 2022. A conselheira Juliana solicitou 86 
que seja remetido convite para que os interessados residentes na cidade de Rio 87 
Verde-GO possam participar do evento. Por fim, informou aos presentes que 88 
juntamente com a Gerente Geral, se reuniu com a CMTC na sede do CAU/GO, pois 89 
que a Companhia pretende realizar um concurso para formatação dos pontos de 90 
ônibus em Goiânia, tendo o CAU auxiliado a entidade fornecendo uma minuta de 91 
termo de referência visando a realização do certame 1.4. Comissão de Ensino, 92 
Exercício e Formação Profissional – CEPEF. A empregada Maria Ester pontuou 93 
que houve seleção de projetos para percepção de patrocínio, tendo a plenária, 94 
inclusive, deliberado e homologado ato da CEPEF sobre a habilitação das 95 
entidades selecionadas tanto no Edital de Chamada Pública nº 01/2022 e Edital de 96 
Chamada Pública nº 02/2022. Após a gerente geral destacou que no dia 11/04 o 97 
CAU/GO recebeu um convite para um evento sobre exercício profissional e que 98 
seria necessário que um representante da CEPEF participasse. Pontuou que no 99 
dia 08/06 haverá posse da nova diretoria do IBAPE. Na sequencia, Isabel pontuou 100 
que a ASBEA procurou o CAU/GO para realizar um curso de gestão de escritórios 101 
e que a próxima reunião da CEPEF será ampliada para os coordenadores de curso 102 
de faculdades de arquitetura e urbanismo do estado.  1.5. Comissão Temporária 103 
de Comunicação – CTC. Foi destacada que a referida comissão não mais existe 104 
formalmente, mas que suas atividades continuam acontecendo. Foi destacado que 105 
foi autuado novo processo para contratação de empresa de publicidade. O 106 
conselheiro João reforçou a necessidade de que seja melhor trabalhada a questão 107 
da publicidade das atividades do CAU/GO, se dispondo a auxiliar a área da 108 
comunicação do CAU/GO sobre isso. a) Do CAU/BR. O Conselheiro Federal Nilton 109 
relatou que foi discutida no CAU/BR a questão envolvendo as diárias. Destacou 110 
que foi instituído um Grupo de Trabalho no CAU/BR para discussão sobre os 111 
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honorários. Após, informou que o CAU/AL tem tomada frente em iniciativas visando 112 
regularizar imóveis. b) Do Presidente. c) Da Gerência Geral. A Gerente Geral A 113 
Gerente Geral informou aos conselheiros que o CAU/GO recebeu convite do 114 
Shopping Flamboyant para um encontro com Enno Zuidema, Diretor e Urbanista 115 
da MRVDV. Após, a Gerente Geral noticiou que participou de um evento no IPOG 116 
representando o CAU/GO e que o Presidente Fernando participou do Fórum 117 
Permanente de Assuntos Relacionados ao Setor Energético do Estado de Goiás. 118 
Sobressaltou, por fim, a necessidade de alteração das datas das reuniões da 119 
CAF e da Plenária do mês de maio, tendo sido fixado pelos conselheiros que 120 
a reunião ordinária da CAF seria realizada no dia 16/05 e que a Plenária seria 121 
realizada no dia 19/05. Encerrados os pontos de pauta previstos na reunião e, 122 
nada mais havendo a tratar, a Vice-Presidente agradeceu a todos e deu por 123 
encerrada a sessão do que, para constar, eu, Guilherme Vieira Cipriano, 124 
secretariei a sessão, lavrei a presente súmula que, depois de lida e achada 125 
conforme, será assinada por mim e pela Vice-Presidente do CAU/GO, Janaína de 126 
Holanda Camilo. Goiânia, ao vigésimo nono dia do mês de abril de 2022. 127 
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Janaína de Holanda Camilo 132 
Vice-Presidente do CAU/GO 133 
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Guilherme Vieira Cipriano  139 
Assessor Jurídico e de Comissões 140 
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