
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

A equipe técnica do CAU/GO realizou vistoria no Jardim Botânico, localizado no setor Pedro Ludovico, nesta 

quinta-feira (10). Este parque é considerado por técnicos e ambientalistas como sendo a principal área de reserva 

ambiental da Capital, em função de sua biodiversidade e significado de pesquisa científica. A visita do CAU/GO 

faz parte das inspeções aos parques urbanos que o Conselho realiza desde junho de 2012, com a finalidade de 

apontar possíveis danos causados no meio ambiente. Ao final das vistorias será elaborado relatório a ser 

encaminhado às autoridades competentes com a finalidade de diminuir o impacto à natureza. 

Os colaboradores do CAU Goiás iniciaram o novo ano organizando as ações do conselho para 2013. Esta 

organização é realizada com base no Plano de Ação e na Programação Orçamentária aprovados pelo CAU/BR e 

tem como objetivo garantir que sejam realizadas as atribuições do Conselho de orientar, disciplinar e fiscalizar o 

exercício da profissão de arquitetura e urbanismo. De acordo com o presidente John Silveira, neste ano serão 

implementados os convênios com órgãos públicos e entidades para otimizar as ações de fiscalização do exercício 

da profissão; o CAU/GO vai continuar a lutar pela aplicabilidade da Lei de Assistência Técnica objetivando o 

atendimento às famílias carentes e a inclusão social destas nos padrões mais decentes da qualidade urbana; 

serão articulados com os poderes públicos a realização dos concursos para os projetos de arquitetura e 

urbanismo em qualquer empreendimento de interesse público, entendendo que esta é uma forma de valorizar a 

democracia participativa e possibilitar a melhor qualificação das cidades; bem como valorizar a Arquitetura e 

Urbanismo de qualidade, a prática profissional ética e responsável e ainda, continuar a reforçar o  papel do 

CAU/GO junto à sociedade, em busca de uma cidade mais justa e acessível. 

 O CAU/GO entende que esta votação nos 

últimos dias do ano é um atropelo a revisão do Plano 

Diretor, que exige debate mais amplo por meio de 

Audiências Públicas e estudos de impacto de 

vizinhança. Neste sentido, o presidente John Silveira 

não descarta a possibilidade de recorrer às vias 

judiciais para que o Plano atual não seja prejudicado. 

Ao mesmo tempo, o Conselho vai continuar 

acompanhando todas as questões que  a envolvam

organização da cidade e sua qualidade urbana.

 Os profissionais registrados no CAU começaram 

a receber o primeiro lote das carteiras profissionais via 

correio. Este documento chega com um novo número 

de registro, com base na data de formação do 

arquiteto e urbanista. A primeira numeração precisou 

ser substituída porque os antigos conselhos regionais 

entregaram ao CAU cadastros com dados diferentes 

dos necessários para compor a numeração. 

Qualquer outro lugar comum... Outro lugar qualquer...

14 a 18/01 

Exposição “Goiânia: obra-prima moderna de Attílio Corrêa Lima”

Local: Hall do Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Praça Cívica, Centro, Goiânia (GO).

Exposição dos trabalhos e projetos de Attílio Corrêa Lima, como os traçados originais do Grande Hotel e Estação 

Ferroviária.

+ informações (62) 3524-2542/ 8408-7294 / 4141-0500

17/01, às 23 horas
Show Mustache e os Apaches

Local: Av. T-4, esq. Com Av. T-13, Ed. Absolut Business Style, 

Setor Bueno. A escolha da banda de tocar com 

instrumentos acústicos, inspirado pelas jug bands, 

facilitou a escolha inicial de tocar nas ruas de São Paulo, 

algo que rapidamente os levou a ser uma referência forte 

para música de rua no Brasil. 

Até 19/01
Mostra "Histórias do Cinema e do Povo de Goiás”

Local: Centro Cultural Goiânia Ouro, Rua 03, Centro, 

Goiânia (GO). A programação começa no dia 07 de janeiro, 

às 18h, com a abertura do evento. Além dos filmes a 

mostra inclui conversas, encontros, lançamentos, 

apresentações e shows musicais. Programação completa 

no site  http://www.goianiaouro.com. 

Foi iniciada a fiscalização nas obras. Na averiguação o fiscal solicita dois Registros de Responsabilidade 

Técnica (RRT): um para projeto e outro para execução de obra. A falta de um destes RRTs no momento 

da fiscalização pode resultar em autuação e geração de multa. 

  FIQUE ATENTO!   

Fiscalização e RRT

Marcello Dantas/CAU-GO

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás 

(CAU/GO) realiza processo seletivo para contratação de 

agente de fiscalização. As inscrições vão até 15 de janeiro. 

A contratação tem como objetivo completar o quadro da 

Gerência Técnica e assim garantir uma cidade mais 

organizada à sociedade. O edital está disponível no site 

www.caugo.org.br. Marcello Dantas/CAU-GO

Isabel Barêa - CAU/GO

Audiência sobre o projeto que Altera o Plano Diretor de Goiânia 
realizada no dia 23 de novembro de 2012, no Paço Municipal

 As polêmicas em torno do Plano Diretor de 

Goiânia continuam. O projeto com as alterações 

chegou à Câmara de Vereadores  da Capital nos 

últimos dias de dezembro, sendo retirado das pautas 

de votação pelo prefeito Paulo Garcia (PT) por pressão 

dos vereadores, do Ministério Público e do CAU/GO, 

no dia 26 de dezembro. No entanto, neste mesmo dia, 

foi colocado em primeira votação o projeto da Lei 

Complementar 171/2007, que cria o Polo Industrial de 

Goiânia, na GO-060. Mas a votação foi adiada a 

pedido do vereador Djalma Araújo (PT), por entender 

que esta lei também é parte da alteração do Plano 

Diretor.
 Surpreendentemente, na tarde do dia 29 de 

dezembro, a Lei Complementar 171/2007 foi 

aprovada em segunda votação. O envio da matéria no 

“apagar das luzes” de 2012 pegou de surpresa até os 

vereadores da base aliada do prefeito de Goiânia, que 

acreditavam que esta pauta voltaria somente em 

2013. O projeto agora está nas mãos do  prefeito para 

ser sancionado.
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