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Expediente

CAU conclama Arquitetos e Urbanistas a participar
de debate sobre Plano Diretor

Anápolis recebe caravana do CAU e cadastra profissionais

CAU inicia fiscalização obras em Goiânia

CAU participa de Seminário Nacional de Assistência
Técnica em Curitiba

Será realizado no próximo dia 23 de novembro, às 9h30, no 
auditório do Paço Municipal, a segunda audiência pública so-
bre a proposta de atualização do Plano Diretor de Goiânia. O 
CAU Goiás entende que é importante a participação de ar-
quitetos e urbanistas no debate. O projeto que modifica a 
lei complementar número 17 seria enviado à Câmara  na se-
mana passada, mas o prefeito Paulo Garcia (PT) decidiu adiar 
e pediu reestudo à Secretaria de Planejamento.

Vista panorâmica a partir do Setor Progresso, em Goiânia

Profissional faz assinatura digitalizada para compor carteira

O município de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, rece-
beu nos dias 12 e 13 deste mês a Caravana do CAU e o cadas-
tramento biométrico para confecção das carteiras profission-
ais. Como parte da programação da caravana, os profissionais 
assistiram a palestras, puderam esclarecer dúvidas sobre os 
diversos processos inerentes ao exercício da profissão do ar-
quiteto e urbanista e a execução de obras. Realizado na Fac-
uldade de Tecnologia Senai Roberto Mange, o cadastramento 
foi realizado das 8 horas às 17 horas nos três dias.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem como função 
“orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão 
de arquitetura e urbanismo”. Como parte do cumprimen-
to do seu papel, o CAU/GO iniciou as fiscalizações neste 
mês. A gerente técnica, Isabel Barêa, explica que o con-
selho já tem recebido muitas denúncias e que elas estão 
sendo averiguadas.

O presidente do CAU/GO, John Silveira, esteve presente nos dias 
13 e 14 de novembro no 8º Seminário Nacional de Assistência 
Técnica, promovido pela Federação Nacional dos Arquitetos 
(FNA), em Curitiba (PR). O evento faz parte do 36º Encontro 
Nacional de Sindicatos de Arquitetos e Urbanistas, que recebe 
profissionais de todo país. Neste evento foram encaminhadas as 
propostas dos estados, onde foram realizados seminários locais, 
com a finalidade de contribuir para este evento. A legislação (Lei 
n. 11.888/2008) prevê o atendimento público e gratuito a famí-
lias de baixa renda que necessitem de serviços em habitação. 

Carteira profissional

Foi prorrogado para até 30 de novembro o prazo para que o profissional acesse o Sistema de Informação e Comunicação do CAU 
– SICCAU (https://siccau.caubr.org.br) e confirme seus dados e responda a uma pesquisa socioeconômica, com parte da primeira 
etapa da emissão da carteira profissional. A segunda etapa, composta pela coleta dos dados biométricos incluindo foto e assinatu-
ra, poderá ser agendada pelo profissional na sua página, após a atualização cadastral. Somente depois de passar pelas duas etapas 
é que sua carteira será confeccionada e entregue gratuitamente.
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15/11 às 22 h
Espetáculo Que presepada é essa
Local: Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro – Rua 03,
Esq com Rua 9, Centro, Goiânia (GO). Stand-up comedy com Thaigor 
Pharias. Ele leva ao público os sucessos do Terça Insana. O humorista 
ainda fará uma homenagem a Ary Toledo.
Ingressos: R$ 20,00  | + Informações: 62 3524-2541

17/11 – 21h
Espetáculo Uma noite na Broadway
Local: Teatro Sesi - Avenida João Leite, Setor
Santa Genoveva, Goiânia (GO). 
O musical compila trechos de shows que fizeram história nos pal-
cos londrinos e nova-iorquinhos, como Cabaret, Hair e Chicago.
+ Informações: 62 3269-0800

18/11 – 20h
Espetáculo Do verso ao riso, vem, que o resto eu te digo
Local: Goiânia Ouro - Rua 3, esq. com Rua 9, Centro, Goiânia (GO). 
O espetáculo é constituído por cenas curtas que tem como objetivo 
propor uma reflexão sobre as peculiaridades e minúcias do ser hu-
mano transitando entre o cômico e o poético.
Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia).
+ Informações: 62 3269-0800


