
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é o instrumento de certifica, para os efeitos legais, que os serviços prestados 
pelo arquiteto e urbanista foram devidamente registrados e realizados. Por isso, o CAU/GO orienta que o 
profissional, ao concluir um trabalho, dê baixa em seu Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e solicite de 
imediato sua CAT. Não havendo pendências, o documento leva até 5 dias úteis para ser emitido. Normalmente, 
a certidão é exigida em licitações, concursos e concorrências.

FIQUE ATENTO! 

Certidão de Acervo Técnico

27/09/12 – 21 horas

Local: Pireneus Café e Forneria, R. 137 c/ 146, n. 579, St. 
Marista Cláudia Vieira faz uma releitura de músicas que 
fizeram parte da vida de cantora e de muitas gerações.

+ informações: (62) 3434-1971

Show Cláudia Vieira

25 a 28/09/12 – 10 horas

Local: Assembléia Legislativa de Goiás releitura de 
músicas que fizeram parte da vida de cantora e de 
muitas gerações.

+ informações: (62) 3224-6402/1310.Exposição 
itinerante promovida pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Exposição “Patrimônio Arqueológico: 50 
Anos de Proteção, 11.000 Anos de 
Ocupação do Território Goiano”

29/09/12 – 15h30

Local: Sesc Faiçalville - Av. Ipanema, n. 1, Setor Faiçalville 

Maria Grampinho dormia no porão da casa da poetisa 
Cora Coralina, e, durante o dia, perambulava pelas ruas e 
pelos becos da Cidade de Goiás, hoje “patrimônio 
cultural da humanidade”. Esta figura traz consigo uma 
narrativa repleta de lendas regionais, alusões às ruas 
cobertas de pedras, às festas tradicionais e aos costumes 
que existiam (alguns ainda existem) na primeira capital 
de Goiás. Ingressos: 1 litro de leite longa vida.

+ informações: (62) 3522-6325/6326

Espetáculo: O Que Teria na Trouxa de Maria

 

30/09/12 – 20 horas

Local: Teatro Goiânia, Rua 23, esquina com Av. Tocantins 
e Anhanguera,n. 252, Centro.É a forma e a imperfeição 
das paredes que vão dar o formato final dasimagens que 
estão sendo projetadas nelas. A pintura das paredes não 
éfeita de tinta, mas de luzes. E o aroma do local depende 
de cadaimagem projetada sobre a argamassa. Além da 
exposição de figuras,“Perfume para Argamassa” ainda 
tem música, dança e vídeo.Ingressos: R$ 30,00 (inteira), 
R$ 15,00 (meia) e R$ 10,00 (antecipado)

Espetáculo de Dança: Perfume para 
Argamassa
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O CAU/PI foi anfitrião dos demais estados nos dias 20 e 21, no “I Seminário Profissional do CAU/PI”, em 
Terezina. Marcou presença o presidente do CAU/GO, John Silveira, os presidentes das Ufs e o presidente do 
CAU/BR, Haroldo Pinheiro. O evento reuniu estudantes e profissionais da área, além de pessoas de outros 
segmentos da sociedade. O arquiteto responsável pelo projeto da Vila Olímpica na cidade do Rio de Janeiro, 
Luiz Augusto Contier, foi um dos convidados do seminário. 

CAU  reúne presidentes no Piauí

Fotos: Ascom CAU/PI 

Arquitetos tem atendimento do CAU em evento

O CAU/GO realizou atendimentos ao público no último dia 25, durante o Seminário "Esclarecimentos em 
Procedimentos e Legislação para Aprovação de Projetos em Goiânia". O evento foi realizado pela Secretaria de 
Estado de Planejamento, no auditório do Sinduscon. Ao todo foram esclarecidas dúvidas e explicado aos 
profissionais as etapas para a emissão da carteira profissional.
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O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO), o Instituto dos Arquitetos do Brasil – Seção Goiás 

(IAB-GO) e o Sindicato de Arquitetos de Goiás (SARQ-GO), reuniram na noite da última terça-feira (25), sete, 

dos oito candidatos à Prefeitura de Goiânia para entregar uma carta com as reivindicações da categoria para a 

cidade. A Carta Aberta aos Candidatos a Prefeito de Goiânia contém os principais anseios dos arquitetos e 

urbanistas no que diz respeito à participação popular nas decisões do município, habitação de interesse social, 

Lei de Assistência Técnica, mobilidade urbana, concursos públicos para projetos arquitetônicos, o resgate de 

um instituto de planejamento e o reconhecimento das atribuições legais do arquiteto e urbanista. 

Essas demandas e outras foram expostas ainda por meio da fala dos representantes da categoria por meio do 

presidente do CAU/GO, John Silveira, o vice-presidente, Érico Rosa, dos conselheiros Maria Eliana Jubé, 

Aluízio Antunes, Álvaro Fernandes e Gledson Nascimento e pela representante do IAB-GO, Maria Esther 

Souza. “Queremos a participação do arquiteto no planejamento da cidade e estamos à disposição para 

discussão”, falou o presidente do CAU/GO. 

Após a leitura da carta, todos foram unânimes ao reconhecer a falta de planejamento urbano, a não aplicação 

integral do Plano Diretor e a ausência da efetiva participação popular e da sociedade organizada na 

administração municipal. Outro ponto em comum, foi o comprometimento com as atribuições do arquiteto e 

urbanista, como profissional que pensa a cidade.

O último a receber a carta dos arquitetos foi o candidato a vice-prefeito Rafael Rahif, representando o 

candidato Simeyzon (PSC). Ao ouvir as entidades sobre os problemas da Capital do Estado, Rafael falou da 

importância de profissionais especializados para planejar o município. “Acreditamos numa gestão mais 

técnica e menos política. Não podemos ser omissos quanto às demandas da cidade”. 

O candidato à prefeito de Goiânia pelo PSTU, Rubens Donizzeti não compareceu e não enviou representante. 

Ao final do evento, após receber a Carta Aberta aos Candidatos a Prefeito de Goiânia, os prefeitáveis foram 

unânimes ao dizer da importância da participação do arquiteto e urbanista no planejamento do município. 

Eles assinaram o documento e se comprometeram em atender às reivindicações das entidades, caso eleitos.

O candidato a vice-prefeito de Jovair Arantes, Francisco Júnior (PTB), disse que vai tratar de forma 

integrada a melhoria do transporte coletivo e do trânsito. “Vamos implantar uma Central de 

Monitoramento da Cidade e controlar o tempo do semáforo, liberando a onda verde (referindo-se 

ao que ocorre quando os semáforos abrem o sinal gradativamente, dando fluidez ao trânsito). 

Luiz Carlos Orro, representando a candidata Isaura Lemos (PC do B), destacou um dos pontos da carta: 

a implantação de um instituto de planejamento. “É urgente e necessário uma pasta que possa cuidar 

do planejamento urbano da cidade à médio e longo prazo, como já existiu um dia”, ressaltou. 

O candidato a vice-prefeito de Elias Júnior, Darlan Bráz (PMN), concordou com os pontos 

apresentados pelas entidades na carta e disse que “a não execução integral do Plano Diretor faz de 

Goiânia uma cidade desorganizada”, lembrando que o Plano Diretor de 2007 não foi aplicado 

integralmente e que um novo já está na Câmara dos Vereadores para ser votado.

O candidato do PPL, José Netho criticou a falta de planejamento a que a cidade vem sendo 

submetida. E destacou que somente a implantação de um metrô pode resolver os problemas de 

mobilidade. “Vamos iniciar o metrô. Os outros candidatos parecem ter medo de uma obra que ele 

comece, mas não possa inaugurar. Eu não tenho medo disso. O importante é que a obra fique 

funcional para a sociedade”.

Professor Pantaleão, candidato pelo PSOL, foi enfático ao 

dizer que não vê como discutir a sociedade sem a 

participação do profissional de arquitetura e urbanismo. 

“O arquiteto é o poeta do dia a dia. A especulação 

imobiliária acabou com a vida de Goiânia. E os prefeitos 

não tiveram os cuidados de respeitar as demandas e 

sugestões das associações de bairros”. 

Representando o prefeito e candidato à reeleição Paulo Garcia (PT), o 

coordenador do Plano de Governo, Nelcivone Melo lembrou da 

importância em promover concurso público para projetos e execução 

de obras públicas. “Tenho experiência positiva quanto ao concurso de 

projetos e entendemos ser muito importante para a qualificação da 

paisagem urbana”. O representante disse que existe um desejo em 

orientar o desenvolvimento da cidade na sustentabilidade: “não é 

apenas proposta de campanha”, ressaltou.

Nelcivone Melo (PT) assina a carta de reivindicações 
dos arquitetos e diz que categoria será ouvida.

O candidato a vice pelo PSC, Rafael Rahif,  recebe a carta das mãos do 
vice-presidente do CAU, Érico Rosa.

Professor Pantaleão, candidato pelo PSOL, com a represetante do 
IAB, Maria Ester Souza.

Conselheiro do CAU/GO, Érico Rosa durante a entrega da carta 
para o candidato José Netho (PPL).

Presidente do CAU/GO, John Silveira, cumprimenta o candidato a 
vice-prefeito pelo PTB, Francisco Júnior.

O candidato a vice pelo PMN, Darlan Bráz, recebe  da conselheira 
do CAU Lana Jubé a carta de reivindicações.

John Silveira e o conselheiro do CAU/GO Aluízio Antunes, 
entregam a carta ao representante do PC do B, Luiz Carlos Orro.

Fotos: Marcelo Dantas

À esquerda, o presidente do CAU/GO, John Silveira, entre o presidente do CAU/ES, Tito Carvalho e o presidente do CAU/PI, Sanderland Ribeiro. À direita, os 
presidentes dos estados em reunião.
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