
Na última terça-feira (04), o chefe de gabinete do prefeito de Goiânia Paulo Garcia, o médico Nelcivone Melo 
recebeu o presidente do CAU Goiás, John Silveira e o diretor do conselho Edinardo Lucas. A reunião teve como 
pauta a democratização da gestão pública com as práticas de concurso público para projetos de arquitetura, 
audiências públicas com efetiva participação popular, dentre outras questões urbanas. Outro assunto abordado 
pelo líder do CAU/GO foi a criação de um instituto de planejamento. Silveira ainda colocou o CAU à disposição da 
prefeitura municipal para ação conjunta com o objetivo de aplicar a Lei da Assistência Técnica (lei nº 11.888). Melo 
retribuiu dizendo que a Prefeitura Municipal está aberta ao Conselho.
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Chefe de Gabinete Nelcivone e o presidente do CAU/GO conversam sobre os problemas e demandas da cidade de Goiânia.

O Registro de Responsabilidade Técnica – RRT é o único documento que comprova a responsabilidade técnica do 
profisional quanto às atividades realizadas ou serviços prestados no campo da arquitetura e urbanismo. Ao iniciar 
um novo trabalho, realize o registro de forma rápida e simples através do sistema SICCAU, disponível no site 
www.caubr.org.br, na opção serviços, e atue de forma regular. Observe que o RRT e o boleto para pagamento são 
disponibilizados imediatamente no site. Ao encerrar o trabalho, lembre-se de dar baixa no registro e se tiver 
interesse em requerer a Certidão de Acervo Técnico – CAT, documento que comprova a plena realização dos 
serviços, solicite ao seu contratante a declaração de conclusão dos serviços.

FIQUE ATENTO! 

Registro de Responsabilidade Técnica

O Comitê Gestor para implantação do Parque Ecológico Urbano Municipal Prefeito Antônio Sanches reuniu-se no 
último dia 29 de agosto com a finalidade de formar a comissão avaliadora dos projetos para construção do Parque. 
Compõe esta comissão nove entidades, dentre elas o CAU Goiás representado pelo conselheiro Fernando 
Chapadeiro. Criado a partir da Lei Municipal n° 1681, de 4 de dezembro de 2009, o Parque será implantado em um 
trecho do Córrego do Açude, no município de Caldas Novas, em Goiás.

Vista geral da cidade de Caldas Novas e o Conselheiro do CAU/GO, Fernando Chapadeiro

06/09/12 às 20 horas

 

Local: Teatro Goiânia Ouro – Rua 8, Centro - Goiânia

Na carreira das formigas uniu os atores Luiz Eduardo 
Carneiro e Daniel Carneiro à autora Cilene Guedes, 
em torno da uma pesquisa física e dramatúrgica das 
pequenas relações de poder. 

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

+ informações: http://www.goianiaouro.com

Na Carreira das Formigas

06 a 08/09/12

Local: Corumbá de Goiás, a 108 km de Goiânia

Desfile dos cavaleiros mascarados, encenação da luta 
entre mouros e cristãos, missas e procissões. 

+informações: www.cavalhadasdecorumba.com.br

Cavalhadas de Corumbá

07 e 08/09/12

Festival Vaca Amarela

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer (GO-020, 
saída para Bela Vista)

Nada menos que 30 bandas, de várias partes do País 
e até do Uruguai, vão se revezar no palco do Palácio 
da Música, em uma maratona que começa no meio 
da tarde e vai até de madrugada. 

Ingressos: R$ 25,00 (antecipados)

+ informações: 3201-4905 e 3087-4927. 

08/09/12

Local: Centro de Cultura e Convenções de Goiânia Rua 4 
c/ Av. Paranaíba, Centro.

Branca de Neve e Os Sete Anões, Cinderela e A Bela e A 
Fera todos juntos no palco. Serão três sessões no 
sábado – às 11h, 16h e 19h – e duas no domingo – às 11h 
e 15h. 

+ informações e ingressos: 3219-3300.

Teatro “A magia da Disney”

CAU vai à Prefeitura de Goiânia

No dia 19 de setembro será realizado o Encontro sobre Habitação Econômica e Desenvolvimento Sustentável, em 
São Paulo.  O evento irá reunir profissionais e empresas que atuam no segmento de habitação econômica e 
também estão à frente em conceitos e práticas em relação ao desenvolvimento urbano. Mais informações podem 
ser obtidas no site eventos.cte.com.br.

De 26 a 28 deste mês será realizado o 3º Encontro de Arquitetura (EARQ), no Deck Parking Sul 3, do Flamboyant 
Shopping Center, em Goiânia. O evento é voltado para arquitetos, designers de interiores, lojistas, estudantes e 
profissionais ligados à construção e à decoração. Este ano, o encontro vai trazer a os arquitetos Gustavo Penna, 
Monica Lobo e Sig Bergamin, que farão palestras nos três dias do evento. Informações no telefone 62 3088-0133.

Habitação econômica e construção civil são temas de encontros em setembro  

Parque ecológico: 
CAU participa de comissão avaliadora de projetos

CAU/BR reúne estados para discutir a carteira profissional
Os dias 3 e 4 de setembro foram marcados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) por 
reuniões referentes às carteiras de identificação profissional. O planejamento relativo à emissão das carteiras foi 
apresentado para os presidentes e representantes dos Conselhos dos Estados. Por Goiás, esteve presente o 
presidente John Silveira. O principal objetivo das reuniões foi apresentar o plano de emissão de forma detalhada, 
além de esclarecer todas as dúvidas referentes ao processo. A carteira, gratuita, tem validade como comprovação 
do registro profissional e também como identificação civil, em substituição ao documento de RG. A carteira do 
CAU será produzida em policarbonato e conterá chip com capacidade para armazenar informações do arquiteto e 
urbanista, bem como certificação digital.
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