
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

 A tragédia ocorrida na boate Kiss, em Santa Maria (RS), na madrugada do dia 27 de janeiro, resultou em 235 
mortes e acabou por mobilizar autoridades de todo País. Neste contexto, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de Goiás (CAU/GO), organizou e coordenou uma reunião no último dia 28 com a presença do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA-GO), do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia (Ibape), da Associação 
Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural (Abece), do Sindicato da Habitação do Estado de Goiás (Secovi-
GO) e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) para tratar da segurança dos espaços de uso 
público. 

 Algumas destas entidades, com o Corpo de Bombeiros, já participam do Grupo de Inspeção Predial, que 
vem estudando desde o ano passado sobre a atualização das normas de prevenção e combate a incêndio e 
pânico em edificações. Estas minutas estão em fase de consulta pública no site do Corpo de Bombeiros  
(www.bombeiros.go.gov.br) para posteriormente entrarem em vigor. 

 O presidente do CAU/GO, John Silveira, lembrou que atualização da legislação é necessária, mas ainda 
assim, o cumprimento das normas vigentes são suficientes para prevenir os riscos de acidentes nas edificações. 
Disse ainda, para que isso aconteça, é preciso que haja uma ação integrada entre os órgãos de licenciamento e 
fiscalização. 

 Entre outras recomendações dirigidas às autoridades públicas, os presentes destacaram a importância da 
fiscalização periódica nos locais de uso público; a obrigatoriedade de laudos técnicos objetivando a averiguação 
das condições de uso dos espaços de aglutinação de pessoas; e a necessidade de ações educativas de orientação 
quanto aos procedimentos de segurança para os usuários e público em geral.

 Ao final da reunião ficou acordado que depois de receber referências dos órgãos licenciadores 
competentes em relação ao número de alvarás e autorização para realização de eventos e shows, o CAU/GO irá 
buscar junto ao Ministério Público do Estado de Goiás uma ação propositiva com inspeções técnicas. O objetivo é 
apurar as condições de uso por parte do público encaminhando, em seguida, expedientes aos órgãos 
responsáveis para que façam as intervenções necessárias e seja propiciada a segurança aos usuários. O encontro 
resultou numa Nota à Imprensa e à Sociedade, que pode ser lida no site www.caugo.org.br.

Presidente: 

Local: Praça Universitária, no fundo da Biblioteca Marieta Telles, Goiânia 

(GO). Estreia da Cia. de Teatro Nu Escuro. A peça é inspirada em mitos 

populares do imaginário latino americano e narra uma história de três 

irmãs que aguardam por vários anos a volta do amado que se casaria com 

alguma delas. +informações: (62) 3575-4988 / 8467-9738

Local: Rua 1, nº 605, Bosque dos Buritis, Setor Oeste, 

Goiânia (GO). Pinturas, desenhos e aquarelas de diversos 

artistas estão expostas no Museu de Arte de Goiânia 

(MAG). As visitações ocorrem de segunda a sexta-feira - de 

9h às 17h -, e sábados, domingos e feriados das 10h às 17h.

+informações: (62) 3524-1196

Local: Rua 4, esquina com a Rua 7, Edifício Pathernon 

Center, Sobreloja, Centro, Goiânia (GO). A Escola de Artes 

Visuais da UFG, abre inscrições para oficinas e cursos 

como Iniciação em Desenho e Desenho e Pintura. Ambas 

opções têm taxa de inscrição de R$ 15 com aulas uma vez 

por semana. + informações:(62) 3201-4682/4683

O artigo 5º da Lei 12.378/2010 diz que para o uso do título de arquiteto e urbanista e para o exercício 

das atividades profissionais correspondentes é obrigatório o registro do profissional no CAU, que o 

habilita a atuar em todo território nacional. Os requisitos para a obtenção do registro estão no artigo 6º 

da Lei, que pode ser encontrada no site www.caugo.org.br.

Ao participar de uma concorrência ou contratação de obras e serviços, o profissional arquiteto e 

urbanista deve ter em mãos o número do CAU e o registro de regularidade profissional. A Certidão de 

Registro e Quitação (CRQ) tem caráter nacional. O atendimento do CAU Goiás está à disposição para 

dirimir eventuais dúvidas por meio do telefone 62 3095-4655.

 A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços promoveu no 
último dia 29 reunião com as secretarias municipais de Fiscalização, Defesa Social, Agência Municipal do Meio 
Ambiente, a Vigilância Sanitária, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Federal, a Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO), para tratar da regularidade das casas 
noturnas. O secretário de Indústria, Comércio e Serviços, José Geraldo Freire, disse que o propósito é estabelecer 
uma agenda positiva no sentido de garantir à população segurança nos momentos de lazer. 

 As autoridades deram explicações acerca dos procedimentos existentes para o licenciamento e 
funcionamento destes estabelecimentos.  O secretário de Fiscalização, Allen Viana, explicou que é difícil 
especificar o número de boates na Capital, uma vez que muitas estão registradas como bares e acabam 
funcionando clandestinamente. A delegada da Polícia Federal, Esmeralda Aparecida de Oliveira e Silva, disse que 
os seguranças que trabalham nestes locais não possuem formação e treinamento de primeiros socorros e 
combate à incêndio para atuar numa situação de emergência. Apesar destas considerações, os titulares dos 
órgãos municipais afirmaram que as fiscalizações na Capital ocorrem dentro da normalidade e com eficiência. 

 Por sua vez, o presidente do CAU/GO, John Silveira, fez críticas ao atual processo de licenciamento e 
fiscalização e cobrou que este processo seja mais rigoroso. Lembrou ainda que o Conselho defende a sociedade 
naquilo que se refere às atividades de arquitetura e espaço urbano, apresentando a Nota à Imprensa e à 
Sociedade com recomendações sobre o tema.

 No encerramento do encontro, o secretário Allen Viana, disse que a pasta irá iniciar de imediato um 
trabalho de vistoria nas boates. A titular da Secretaria de Defesa Social, Adriana Accorci, anunciou a criação de um 
Comitê de Emergência para as ocasiões de risco à população. O secretário de Indústria, Comércio e Serviços disse 
que em um mês a equipe vai voltar a reunir-se para avaliar o que foi realizado no período.
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Presidente John Silveira fala aos líderes sobre os problemas nos espaços de uso público no Estado de Goiás e as possíveis soluções 

 A secretária de Defesa Social de Goiânia, 
Adriana Accorci, recebeu na manhã desta quinta-feira 
o presidente do CAU/GO, John Silveira, e a gerente 
técnica, Isabel Barêa. A reunião se deu para tratar de 
dois assuntos: a segurança nos espaços públicos e as 
áreas de risco de Goiânia. Adriana disse que de acordo 
com a legislação de 2010, a Defesa Civil Municipal é 
responsável pela fiscalização das edificações. 
Segundo ela, há mais locais a serem fiscalizados além 
das casas noturnas da Capital, como a festa 
agropecuária, por exemplo. 

 John Silveira falou para a secretária da 
necessidade de trabalhar em conjunto em prol da 
segurança da sociedade e para isso sugeriu uma 
parceria com a secretaria. Os representantes ficaram 
de voltar a este assunto quando a titular, que recém 
assumiu a pasta, estruturar sua equipe.

 Quanto às áreas de risco, o presidente 
comentou que o município enfrenta problemas de 
assentamento das famílias nesta situação. Segundo 
ele, o transtorno poderia ser minimizado com a 
aplicação da Lei de Assistência Técnica gratuita e com 
o cumprimento do Plano Diretor. 

Presentes na reunião na Prefeitura de Goiânia ouvem fala do presidente John Silveira sobre fragilidade da fiscalização em Goiânia

Secretária municipal Adriana Accorci e o presidente John Silveira

 A gerente técnica do CAU, Isabel Barêa, falou 
para secretária que a Carta de Risco de Goiânia 
apresenta o mapeamento das áreas de risco e 
ressaltou ainda que o Plano de Habitação possui as 
diretrizes para a relocação das famílias que residem 
nestes locais. 

 Ao final da reunião, o presidente do CAU/GO 
colocou o Conselho e seus técnicos à disposição no 
enfrentamento destes problemas da Capital e acordou 
com a secretária que outros encontros são necessários 
para contribuir para o melhor desenvolvimento 
urbano de Goiânia.

Foi realizada nesta quinta-feira (31) a primeira Reunião 
Plenária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Goiás de 2013. Os conselheiros aprovaram o 
calendário de reuniões e trataram sobre a atuação do 
Conselho neste ano, como as deliberações a respeito 
das inspeções nos espaços de uso públicos e as 
providências a respeito do plano diretor. Questões 
administrativas como a chamada pública de 
patrocínio, os relatórios de gestão e a recomposição 
das comissões também estiveram presentes na pauta.
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