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SÚMULA DA 132ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, DO CONSELHO DE 

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

DE 2022 

 

PLENÁRIO 

 

 

Ao trigésimo primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, em modalidade presencial 

(presencial e remota) iniciou-se, em primeira convocação, a 132ª Reunião Plenária Ordinária, com a 

presença dos Conselheiros Estaduais membros: Fernando Camargo Chapadeiro, Celina Fernandes 

Almeida Manso, Roberto Cintra Campos, Gabriel de Castro Xavier, Flávia de Lacerda Bukzem, João 

Eduardo da Silveira Gongaza, Giovana Pereira dos Santos. Participaram os empregados públicos do 

CAU/GO: Isabel Barêa Pastore (Gerente Geral), Maria Ester de Souza (Assessora de Assuntos 

Institucionais), Elisa Almeida França (Assessora de Imprensa) e Guilherme Vieira Cipriano 

(Assessor Jurídico e de Comissões). I) Verificação de quórum. O Presidente verificou o quórum e 

declarou aberta a sessão. II) Leitura e discussão da pauta. Pauta aprovada por unanimidade. III) 

Discussão e aprovação da ata da reunião plenária anterior, 29/09/2022. Ata aprovada por 

unanimidade. IV) Extrato de Correspondências. A Gerente Geral Isabel apresentou as principais 

correspondências enviadas e recebidas. VII) Apresentação de comunicações. a) Dos 

Coordenadores das Comissões permanentes. 1.1. Comissão de Administração e Finanças – 

CAF. Prestação de contas de setembro de 2022. Foi concedida a palavra ao conselheiro João 

Gonzaga, que fez a apresentação da prestação de contas. O valor de R$ 629.757 mil foi o realizado 

além que o previsto. As anuidades PF e PJ do exercício 2022 no mês de setembro alcançaram o valor 

de R$63.287,00 e exercícios anteriores 62.354,00, sendo o total R$125.670,00. A atualização 

monetária e multa em setembro sobre as anuidades recebidas totalizaram o valor de R$34.164,00. O 

valor realizado no período de janeiro a setembro de 2022 apresentou um aumento de21,60% em 

relação ao mesmo período de 2021. As receitas foram 16% maiores que o previsto para o período, o 

que se deve aos maiores recebimentos de Taxas e Multas, Aplicação Financeira e Anuidade dos 

exercícios anteriores PF e PJ que representaram 49,5% do total arrecado nesta conta. O valor 

realizado de anuidades no período de janeiro a setembro de 2022 apresentou um aumento de 16,3% 

em relação ao mesmo período de 2021. As receitas de anuidades foram 7,45% maiores que o previsto 

para o período, o que se deve aos recebimentos de anuidades PF e PJ do exercício e de anos anteriores. 

A curva de arrecadação continua positiva pela efetivação das negociações das anuidades. O valor 

realizado de RRT no período de janeiro a setembro de 2022 apresentou um aumento de11% em 

relação ao mesmo período de 2021. A quantidade de RRTs gerados por profissional no período foi 

de 4,68 RRTs/profissional, sendo superior a média de 2,88 RRTs/profissional dos últimos 3 anos, 

em comparação ao mesmo período. O valor encontrado entre o previsto e o realizado em de janeiro 

à setembro foi de R$ 801.428,00. Sendo a despesa composta por: prestações de serviços 19%, os 

encargos e taxas 3%, diárias e passagens 3% e o Fundo de Apoio e o CSC 13% da despesa total. O 

valor realizado no período de janeiro a setembro de 2022 foi 22,30% maior que o realizado no mesmo 

período de 2021, Prestação de Serviços, CSC e FA, Diárias e Passagens as despesas com valores 

mais expressivos, sendo que Diárias e Passagens aumentaram em 121% o valor gasto em relação a 
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agosto. As despesas correntes foram 22% menores que o previsto para o período. No período houve 

superávit de R$ 1.749,783,67 que foi aplicado em fundo DI, que apresentou um rendimento médio 

mensal de R$ 40.051,85. Estava previsto superávit de R$ 318.598 mil sendo realizados 449,21% a 

mais devido às menores despesas (-22%) e maiores receitas (16%). A estrutura atual do CAU/GO 

conta com 21 funcionários e 5 estagiários. Obs.: nos cálculos de despesa com pessoal são 

considerados: Salários + Férias + 13º + Encargos Os valores de Benefícios com Alimentação e 

Transporte não são considerados para o % sobre as receitas Limite máximo = 55%. A prestação foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Após, Isabel se comprometeu a realizar um estudo sobre o 

orçamento de 2023, com a simulação da folha de pagamento diante do acréscimo de mais 2 (dois) 

postos de empregados no concurso público. Foi indicada ainda a possibilidade de criação de mais 1 

(um) emprego de assessor da comunicação. 1.2. Comissão de Ética e Disciplina – CED. A 

coordenadora da comissão apresentou os relatos abordando a análise dos processos disciplinares 

pautados e os respectivos encaminhamentos. Após, houve julgamento do processo ético disciplinar 

nº 22.325/2018, cuja decisão dos conselheiros foi pela aplicação da penalidade de suspensão de 35 

(trinta e cinco) dias e multa no valor de 3,5 (três vírgula cinco) anuidades. Na sequência, a 

Coordenadora fez seu relato sobre o 9º Treinamento promovido pela CED-CAU/BR realizado em 

Brasília, nos dias 24/10 e 25/10 do corrente ano. Reforçou que a Resolução que rege os processos 

éticos sofrerá profundas alterações, especialmente em relação ao julgamento da CED e à dosimetria 

das sanções. Giovana destacou que um treinamento de apenas 2 (dois) dias é insuficiente para tratar 

dos novos procedimentos, salientando a sobrecarga que o corpo jurídico dos CAU/UF terá com as 

novas alterações. Após, Giovana salientou que é necessária a realização de um evento sobre a ética 

com os arquitetos, tendo o Presidente Fernando acrescentado que a abordagem deve ser feita de modo 

a atrair mais interessados. Em seguida, Giovana destacou que a CED tem realizado reuniões 

extraordinárias, para tentar vencer a maior quantidade de processos possíveis ainda durante e este 

ano e informou aos presentes que realizará palestra aos alunos da UNIGOIÁS sobre ética 

profissional. Por fim, Isabel noticiou que recebeu convite do CAU/BR para participação de seminário 

sobre reserva técnica, em Porto Alegre. 1.3. Comissão de Política Urbana e Ambiental – CPUA. 

A Conselheira Celina, com o auxílio da Assessora de Assuntos institucionais, Maria Ester, iniciaram 

os relatos sobre os principais pontos levados à CPUA do mês de setembro, quais sejam: a) Parecer 

Setor Jaó; b) Nome de representante – setor sul; c) Curso ASBEA; d) Plano 2023; e) Resposta da 

SEPLANH em ação judicial; f) Assuntos Gerais. Na sequência, Isabel destacou que a SEPLANH e 

o MP encaminharam ofício ao CAU/GO sobre o “Alvará Fácil”, e que o Ministério Público informou 

que foi arquivado o processo administrativo instaurado, sob a alegação de que o problema 

envolvendo o manuseio do sistema já havia sido resolvido. Após, Isabel salientou que o MP 

encaminhou ofício ao CAU/GO para participação do evento “Plantando Águas”, a se realizar no dia 

09/11. Foi pontuado ainda que a Superintendência da Defesa Civil de Aparecida de Goiânia 

encaminhou ofício ao CAU/GO para discutir a respeito dos pontos de ônibus e possíveis melhorias 

do transporte urbano naquele município. Em resposta, os conselheiros entenderam que deve ser 

encaminhado ofício apresentando qual é o papel do CAU/GO. Celina ponderou sobre a oficina do 

Plano de Mobilidade, solicitando a escolha de um representante do CAU/GO para participar do 

evento. Maria Ester lançou contribuição informando que o CAU-Educa é um projeto que será lançado 

pelo CAU/BR e que auxiliará professores a inserirem a percepção urbanística na educação infantil. 

Celina sugeriu que o projeto do CAU-Educa seja levado também para as universidades. Ao final, 
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Isabel informou que ocorrerá um encontro da Comissão de Relações Institucionais no CAU/BR, que 

realizará um seminário legislativo. 1.4. Comissão de Ensino, Exercício e Formação Profissional 

– CEPEF. O Conselheiro Gabriel fez o relato dos principais pontos debatidos na reunião da CEEFP 

ocorrida em outubro, e que as mudanças sofridas pela Resolução CAU/BR nº 198 facilitarão os 

processos de fiscalização. Gabriel salientou que o CAU/SC está realizando uma campanha sobre 

direito autoral e design de interiores. Reforçou a importância de ser melhor observada a questão do 

registro de designers de interiores, vez que foi informado que o CREA tem realizado registros desses 

profissionais. Foi discutido sobre a atuação do CAU/GO junto às IES, e que esse contato deve ser 

mais efetivo. Isabel salientou que o CAU/RS encaminhou ofício para realização de ação conjunta 

com outros conselhos profissionais sobre EaD. 1.5. Comunicação do CAU/GO. O conselheiro João 

Gonzaga pontuou que foi aprovado o primeiro trabalho de publicidade, com foco na valorização 

profissional. As primeiras ações serão feitas com postagens em outdoors, e postagens nas redes do 

“Mais Goiás”. 1.6. Relatos. a) Do CAU/BR. b) Do Presidente. O Presidente destacou que as pautas 

do último fórum foram mais internas, mas relatou que haverá eleição do coordenador do fórum 

brevemente. c) Da Gerência Geral. Encerrados os pontos de pauta previstos na reunião e, nada mais 

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a todos e deu por encerrada a sessão do que, para constar, 

eu, Guilherme Vieira Cipriano, secretariei a sessão, lavrei a presente súmula que, depois de lida e 

achada conforme, será assinada por mim e pelo Presidente do CAU/GO, Fernando Camargo 

Chapadeiro. Goiânia, ao trigésimo primeiro dia do mês de outubro de 2022. 

 

 

 

 

Fernando Camargo Chapadeiro 

Presidente do CAU/GO 

 

 

 

 

Guilherme Vieira Cipriano  

Assessor Jurídico e de Comissões 
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