
 A equipe do CAU Goiás representada pelo presidente John Silveira, o assessor, Jorge Villavicensio e o 
diretor geral, Edinardo Lucas reuniram-se no último dia 27 com o secretário Municipal de Desenvolvimento 
Urbano Sustentável (Semdus), Nelcivone Melo e o arquiteto da pasta Sérgio Wiederhecker. O presidente 
começou a reunião falando da importância do planejamento urbano e que o CAU vem acompanhando todas as 
ações que dizem respeito ao Plano Diretor. John Silveira lembrou da importância da participação popular e que a 
sociedade deve estar atenta ao cumprimento do que foi planejado. O secretário então contou que será realizado 
um simpósio para discutir as problemáticas urbanas e debater ainda sobre alguns pontos do Plano Diretor de 
Goiânia. Além disso, a Prefeitura vai realizar duas audiências públicas antes de enviar o Plano para a Câmara de 
Vereadores. Nelcivone Melo solicitou à equipe do CAU que indique nomes de palestrantes em nível nacional para 
participar do simpósio e disse contar com o Conselho nos eventos.

 Entre muitos temas, os líderes falaram ainda sobre a necessidade de Goiânia ser uma cidade compacta, 
respeitando seu traçado urbano e a finalidade de cada área. O presidente John Silveira falou que deve haver um 
trabalho integrado entre os órgãos do município, para que as ações sejam planejadas. Além disso, ele lembrou 
que é preciso revitalizar o Centro da cidade para que não perca sua história, realizar projetos culturais e ocupar 
os prédios históricos desta região.

 Encerrando a reunião, o presidente explicou ao secretário o caráter fiscalizador do CAU e solicitou que 
sejam disponibilizados dados da pasta para esta finalidade. Nelcivone então sugeriu um compartilhamento de 
georreferenciamento entre os órgãos e ainda, ficou acordado que será firmado um Termo de Cooperação Técnica. 

Local: Teatro Sesi – Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO. A peça aborda as dificuldades de um pai em lidar 

com o filho que nasceu com Síndrome de Down, levantando questões da paternidade e mostrando os desafios diários 

enfrentados por pais cujos filhos são portadores desta Síndrome. 

Ingresso: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) 
+ informações: www.teatrosesi.com.br 

O artigo 13 da Lei 12.378/2010 estabelece que o  acervo técnico constitui propriedade do profissional 

arquiteto e urbanista e é composto por todas as atividades por ele desenvolvidas, resguardando a 

legislação do Direito Autoral. Para fins de comprovação de autoria ou de participação e de formação 

de acervo técnico, o arquiteto e urbanista deverá registrar seus projetos e demais trabalhos técnicos 

ou de criação no CAU. Para saber mais, a Lei 12.378/2010 pode ser encontrada no site 

www.caugo.org.br.

 Secretário Nelcivone Melo (esq.) e o Presidente do CAU/GO, John Silveira (dir.), vão firmar acordo para compartilhar informações. Na 
foto à direita, o diretor Edinardo Lucas (dir.), o arquiteto e urbanista Sérgio Wiederhecker e o assessor Jorge Villavicensio

A equipe técnica do CAU/GO visitou na última 
segunda-feira (25) o Parque Cascavel, localizado no 
Jardim Atlântico. Esta inspeção finaliza as vistorias aos 
parques urbanos. Foram inspecionados ainda os 
parques Flamboyant, Areião, Vaca Brava, Lago das 
Rosas, Bosque dos Buritis e Jardim Botânico. Um 
relatório de conclusão está sendo elaborado e caso 
aponte danos nas reservas, será enviado até abril ao 
Ministério Público Estadual e à Delegacia do Meio 
Ambiente.  

Local: Teatro Sesi – Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO. 
Espetáculo da Quasar Cia. de Dança, que propõe um diálogo sobre o excesso e a 
velocidade de informações do mundo contemporâneo.
Ingresso: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) 
+ informações: www.teatrosesi.com.br 

Gerente técnica, Isabel Barêa, inspeciona o Parque Cascavel

A equipe de fiscalização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás foi ampliada com a contratação de 
mais agentes de fiscalização. Os profissionais participaram do último processo seletivo promovido pelo 
CAU/GO e estavam no cadastro de reserva. A atuação dos fiscais arquitetos e urbanistas do Conselho é 
importante por contribuir para que as construções sejam feitas com maior nível de segurança e qualidade para a 
sociedade.

Foto: ASSIMP - CAU/GO

Chegou a época de pagar a contribuição sindical. Os arquitetos e urbanistas de Goiás podem recolher a guia para 
pagamento acessando o site www.fna.org.br, ir até o menu superior “Área profissional” e selecionar a opção 
“Contribuição sindical”. Nesta página clicar sobre o Estado de Goiás. A contribuição sindical é devida por todos 
os profissionais, associados ou não aos sindicatos e tem como destinação subsidiar ações das entidades 
sindicais e financiar atividades do Ministério do Trabalho, principalmente relacionadas ao auxílio desemprego. 
Informações com Garibaldi Rizzo, no email garibaldi.rizzo@gmail.com. 

Toda pessoa jurídica que tenha como objeto social o exercício de atividades profissionais privativas de 
arquitetos e urbanistas, fica sujeita ao registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Aquelas que já estão 
cadastradas junto ao CAU e ainda não procederam a atualização de dados, estão convocadas a fazê-lo para 
manter o registro regular. Para atualização, enviar para o email suporte@caugo.org.br os seguintes 
documentos: última alteração do contrato social registrado, cartão do CNPJ da empresa, telefone e email do 
responsável legal. Informações pelo telefone 62 3095-4655.
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