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

s alterações em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tanto em projeto como em obra dele Aresultante, somente poderão ser feitas mediante consentimento por escrito da pessoa natural 
titular dos direitos autorais, salvo pactuação em contrário, conforme o artigo 16 da Lei 12.378/2010. 

No caso de existência de coautoria, salvo pactuação em contrário, será necessária a concordância de todos os 
coautores. Ao arquiteto e urbanista que não participar de alteração em obra ou trabalho de sua autoria é 
permitido o registro de laudo no CAU com o objetivo de garantir a autoria e determinar os limites de sua 
responsabilidade. Para saber mais, a Lei 12.378/2010 pode ser encontrada no site www.caugo.org.br.   

PAPO JURÍDICO
Alterações em trabalho do arquiteto e urbanista

  FIQUE ATENTO!   

Planejamento urbano 

e acordo com a Resolução nº21 do CAU/BR, que trata das atribuições do profissional arquiteto e Durbanista, a atividade de planejamento urbano, incluindo, entre outros itens de serviço: 

�� planejamento setorial urbano 

�� planos diretores

�� plano diretor de drenagem pluvial 

�� plano diretor de mobilidade e transporte 

�� plano de habitação de interesse social 

Quatro frentes de fiscalização estão em implantação pelo CAU/GO 

 Time do CAU/GO vence CRECI na primeira partida 
no torneio do Sindeof 

ntre os dias 29/10 e 01/11, a capital recebe alguns dos maiores e mais importantes profissionais da Earquitetura e do design brasileiro da atualidade. Arthur Casas, Fernanda Marques, Paulo Jacobsen, 
Andres Galvez, Jum Nakao, Liana Brasil e Russ Rive - Super Uber, Luiz Eduardo índio da Costa e Guto 

índio da Costa somam juntos mais de 200 premiações nacionais e internacionais e vão participar o ciclo de quatro 
dias de palestras, aulas presenciais e debates, Neohouse faces 2013; no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Para 
mais informações: http://www.neohouse.com.br/ 

 Jun Nakao vem à Goiânia para palestra especial  

Palestra sobre Desempenho acústico das edificações 
será nos próximos dias 

Ar q u i t e t o s , projet istas ,  engenheiros, 
fornecedores de insumos e demais profissionais 
ligados à cadeia da construção poderão participar, 

no próximo dia 29 de outubro, da palestra “Desempenho das 
Ed i f i cações :  os  pr inc ipa is desaf ios  no desempenho 
acústico e os impactos da nova norma de desempenho”.  O 
evento acontecerá no período vespertino (13h30 às 18h30), 
no auditório do Sinduscom e tem como objetivo principal 
apresentar os pontos críticos relativos aos critérios da norma 
ABNT NBR 15.575/2013. Para profissionais de empresas 
associadas ao Sinduscom, o investimento é de R$50 e demais profissionais, de R$80. Para mais informações: 
(62)3095-5178

Crédito: Marcello Dantas

No domingo (13), time de futebol dos 
funcionários do CAU/GO venceu o time do 
C R E C I  p o r  2 x 0  e m  p a r t i d a  p e l o 

Campeonato de Futebol 2013 – Sindecof/GO. A partida 
foi a estreia do time na primeira rodada do campeonato, 
que ainda contará com outros cinco jogos nessa fase 
eliminatória e terá a grande final no dia 15 de dezembro. 
O próximo jogo será contra o Conselho Regional de 
Farmácia (CRF) atual campeão do torneio, no domingo 
(20). Os jogos subsequentes da primeira fase 
acontecerão todos os domingos contra OAB (27/10), 
CREAII (10/11), CRA (24/11) no clube da Associação dos 
Oficiais de Justiça do Estado de Goiás (AOJUSGO) – 
saída para Inhumas. 

Time do CAU/GO inscrito no Campeonato de Futebol 2013-Sindecof/GO

Encontro

19/10 às 21h

Tributo a Pink Floyd   

Neste Sábado (19), tributo à Pink Floyd no Bolshoi Pub

quele icônico prisma recebendo o feixe Ade luz branca e o decodificando nas 
cores do arco-íris vive na memória de 

todo amante do rock n' roll.  Tudo no Pink Floyd é 
grandioso. Seus shows são espetáculos magníficos, 
suas músicas são épicas, seus vídeos e filmes instigam 
e emocionam. Sendo assim um dos mais pedidos e 
elogiados tributos do Bolshoi. Passando por todas as 
fases Floydianas, de Piper Gates a Division Bell, os 
clássicos e as obscuras canções da banda britânica 
mais bem sucedida pós beatlemania.

Local: Bolshoi Pub
Ingresso: não divulgado
+informações: (62) 3241-0731

 CAU promove seminário comemorativo aos 80 anos da capital  

Na próxima terça-feira (22) às 18h, o 

CAU/GO, em parceria com o Centro 

Cultural Oscar Niemeyer, promove o 

s e m i n á r i o  “ C a p i t a i s  p l a n e j a d a s :  u m  o l h a r 

contemporâneo”. Será uma noite dedicada à 

importânc ia  do p lanejamento urbano e  sua 

implantação. O evento é gratuito, mas é necessário 

cadastro prévio para assegurar a participação. O doutor 

em direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Antonio D´Elia Junior vai abordar o tema “A experiência 

Republicana das Capitais Planejadas”, discutindo o planejamento urbano no Brasil como demonstração de 

poder regional ou nacional. As cidades de Goiânia, Palmas, Brasília e Belo Horizonte serão analisadas em um 

contexto jurídico ideológico do movimento de planejamento urbano. Junior é ainda mestre em direito com a 

dissertação “quatro experiências de cidades planejadas: uma experiência político urbanista.  
 A segunda palestra da noite, “Goiânia, um olhar contemporâneo”, ficará a cargo da  mestre e doutoranda 

em arquitetura e urbanismo pela UNB, Anamaria Diniz. Atual professora da PUC-GO,  analisará os diferentes 

planos diretores da cidade até a atualidade; abordando a contribuição de cada um para o futuro da capital. John 

Silveira, presidente do CAU/GO, será o mediador da do debate com o público. Mais informações e 

credenciamento no site www.caugo.org.br

Os palestranstes da noite, Antonio D´Elia e Anamaria Diniz

Valoriza, Rua, Rede e Arquiteto Cidadão. 
Essas são os quatro projetos apresentados 
como frente de trabalho na orientação e 

fiscalização em implantação pelo CAU/GO e que, 
primeiramente em caráter preventivo e educativo, irão 
orientar os profissionais sobre os procedimentos legais 
para registro das obras. Em um segundo momento, 
apenas se não houver regularização, poderá ocorrer a 
ação punitiva relacionada à obra ou atividade irregular.

Para se ter uma ideia, nos primeiros dez meses de 
2013, mais de 350 relatórios de fiscalização foram 
gerados pelos fiscais do Conselho em 25 bairros da 
capital. “Nosso objetivo não é punir, mas sim zelar pela 
segurança das obras e edificações garantindo que 
sociedade tenha bons serviços prestados na área de 
arquitetura e urbanismo, pela atividade e pelos 
profissionais de arquitetura e urbanismo; orientando, 
disciplinando e fiscalizando o exercício da profissão”, ressalta . o gerente de fiscalização Rodolpho Vizzotto

Atualmente o projeto Rua, encontra-se em fase de expansão na capital, com rotas de fiscalização definidas 
após o registro de denúncias no CAU; enquanto prevê-se que, em novembro, o interior de Goiás receba as 
primeiras caravanas da frente Rede. A Arquiteto Cidadão, por sua vez, terá escopo nacional desenvolvido pelo 
CAU/BR no qual está previsto o desenvolvimento de um aplicativo para smartphone que permita o envio, em 
tempo real, de imagens sobre situações de obras em qualquer lugar do país para o Conselho da região. Como 
grande escopo do projeto, tem-se a frente Valoriza, que pretende promover a conscientização os profissionais e 
a sociedade sobre a regulamentação, valorizando a profissão de arquiteto e urbanista e diminuindo, desta 
forma, o índice de infrações. 

Segundo o gerente, as mais comuns são obra sem responsável técnico e documento de regularização. Para 
regularizar sua situação, basta que o profissional responsável apresente o RRT no momento da fiscalização. Os  
itens padrão e obrigatórios são RRT de Execução de Obra e o RRT de Projetos (Arquitetura, Elétrico, 
Hidrossanitário e Estrutural), ressalta Vizzotto. 

Quatro frentes educativas de fiscalização estão em andamento pelo CAU

Anápolis terá novos procedimentos para aprovação de projetos, 
alvará e habite-se 

os próximos meses os profissionais que atuam em Anápolis deverão cumprir novas regras junto à Nprefeitura para aprovação de projetos, obtenção de alvará de construção e Habite-se. As normas 

começaram a serem discutidas na última segunda-feira (14) em reunião com o secretário de 

gestão e planejamento do município e entidades do setor de construção civil, arquitetura, urbanismo e 

planejamento urbano. 
 Um dos principais pontos da nova medida é dar mais responsabilidade ao profissional nos procedimentos 

acima citados. Em relação à aprovação de projetos, prevê-se a inclusão do memorial descritivo como 

documentação requerida,  para obras com até 150m², a sugestão é que a emissão do alvará seja expressa, ou 

seja, dada apresentação de documentação necessária. O objetivo é tornar menos burocrático os trâmites 

operacionais, o que deverá garantir mais agilidade   A fim de ouvir as contribuições de seus afiliados, o CAU/GO 

irá convocar, nas próximas semanas, uma reunião com os profissionais de Anápolis. Outro desdobramento é a 

formação de um grupo de discussão que representará o Conselho durante as negociações. 

23/10 às 21h

Jorge Versillo  

este show "A Fantástica Fábrica de NGroove do Chocolate", a banda traz 
uma roupagem mais dançante a 

clássicos de Tim Maia, Ed Motta, Cláudio Zoli, Jorge 
Ben e Michael Jackson. Não tem como ficar parado. 
Com mais de 1,5 milhão de CDs e DVDs vendidos em 
mais de 15 anos de carreira, Jorge Vercillo é um 
compositor muito requisitado. Sua discografia 
ultrapassa 10 álbuns e cinco DVDs.

Local: Teatro Sesi 
Ingresso: R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia entrada)
+informações: (62) 3269-0800 

Na quarta-feira (23), Jorge Versillo no Teatro Sesi

 Congresso internacional reúne debates sobre arquitetura  

O Centro Universitário da UNIEvangélica, 
promove, na próxima semana (21 a 25) o 
Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e 

Extensão – CIPEEX, simultaneamente nos campi de 
Anápolis, Ceres e Goianésia. O evento faz parte da 
Semana Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão. Na 
ocasião, ocorrerão palestras, mesas redondas e mini-
cursos relacionados à arquitetura e urbanismo. Entre os 
temas abordados estão:"Arquitetura contemporânea na 
América Latina", "Desenho técnico de edificações de 
interesse histórico", "O Arquiteto e sua obra: 
apresentação de trabalhos recentes" (com professores 
da USP), "Megaeventos Esportivos: Possibilidades De 

Redesenho Das Cidades-Sedes" e "Mobilidade Urbana". A I Semana de Arquitetura e Urbanismo ainda integra a 
programação oficial. As taxas de inscrição variam de R$20 (alunos do ensino médio) à R$80 (profissionais).Para 
mais informações e inscrições: http://www.unievangelica.edu.br/. 
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