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  FIQUE ATENTO!   

Avaliação de projetos

  PAPO JURÍDICO

Critérios para avaliação 

De acordo com a Resolução CAU/BR n°21/2012 a 
atividade de avaliação de projetos é atribuição do 
profissional arquiteto e urbanista. Isto significa que os 
órgãos públicos, empresas, condomínios e shoppings 
que realizam aprovação de projetos devem manter 
em seu quadro profissional habilitado para a função.

 CAU/GO realiza ações de fiscalização em Itumbiara e região
    

 
   Funcionamento dos planos de saúde do CAU/BR em Goiás 
      

O fiscal do CAU/GO Adriano Ávila Scartezini chegou na última quarta-feira, 5 de fevereiro, à cidade de 
Morrinhos, por onde iniciou as ações de fiscalização e orientação que acontecem na região Sul do Estado até 
amanhã, dia 7. A atividade faz parte do Projeto Caravana do CAU/GO, que visita ainda as cidades de Goiatuba, 
Bom Jesus de Goiás, Cachoeira Dourada e Itumbiara.
Na cidade de Morrinhos, Scartezini visitou algumas obras e já teve oportunidade de afixar o adesivo Arquitetura 
Legal, destinado àquelas construções que estejam com toda a documentação regular perante o CAU/GO e 
outros conselhos que regulam as profissões. O adesivo Arquitetura Legal foi criado no intuito de contribuir com a 
principal atribuição do CAU, que é lutar pela valorização do exercício legal e regular da arquitetura e urbanismo 
em defesa da sociedade, no que se refere à segurança, qualidade de vida e preservação do meio ambiente e da 
cultura, além do correto exercício da profissão. 
Para encerrar as atividades da Caravana na Região Sul, o presidente do CAU/GO, John da Silveira, irá a Itumbiara, 
acompanhado de funcionários da entidade, para realizar debates com os arquitetos e urbanistas, órgãos 

Em Morrinhos uma obra regular perante o CAU/GO recebeu o adesivo Arquitetura Legal

No dia 29 de janeiro de 2014 foi realizada a 24ª reunião plenária do CAU/GO na sede da entidade. O 
presidente da entidade, John Mivaldo da Silveira, e o conselheiro federal Arnaldo Mascarenhas Braga relataram 
os principais assuntos debatidos durante a 12ª Reunião do Fórum de Presidentes, a 8ª Plenária Ampliada e a 
26ª Plenária Ordinária do CAU/BR, eventos realizados alternadamente entre os dias 22 e 25 de janeiro em 
Brasília. 
Em seguida, foi apresentado o Projeto Caravana, que teve início nesta semana em Itumbiara e região, com 
ações orientadoras e preventivas.Também esteve em pauta o XX Congresso de Arquitetura e Urbanismo e a I 
Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, que serão realizados paralelamente na cidade Fortaleza de 
22 a 25 de abril. Por fim, as Comissões de Ensino e Formação Profissional, de Ética e Exercício Profissional e de 
Administração e Finanças fizeram um relato das atividades iniciadas neste ano. 

 Comissões relatam atividades na 24ª Plenária do CAU/GO
    

O CAU/BR estabeleceu parceria planos de saúde e odontológicos de todo o Brasil, para que os arquitetos e urbanistas tenham condições 
especiais na contratação. Para Goiás, por enquanto, os profissionais podem aderir ao plano de saúde Sul América e aos planos 
odontológicos Odontogroup e Sul América Odonto. Os profissionais com as anuidades em dia poderão aderir com preços especiais e sem 
prazos de carência até o dia 25 de fevereiro, podendo requisitar o atendimento a partir de 1º de março. O orçamento pode ser feito pelo 
telefone 0800-254-2622 ou pelo site www.aliancaadm.com.br/caubr.
 A oferta do plano de saúde para arquitetos e urbanistas foi aprovada na 9ª Reunião Plenária do CAU/BR em agosto de 2012. Em um 
processo de concorrência pública, a Aliança Administradora apresentou as melhores condições e foi contratada pelo CAU/BR para prestar 
o serviços aos profissionais e seus dependentes. O Conselho não receberá quaisquer vantagens ou honorários advindos do contrato. 
“Trata-se de uma demanda que existe desde o início do Conselho. Exigimos as melhores condições possíveis para a contratação. A 
Comissão de Organização e Administração e a Comissão de Planejamento e Finanças negociaram muito para que os arquitetos 
recebessem as melhores opções de preço, serviço e atendimento”, afirma o presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro.
 “A negociação visava todo o território nacional e foi pautada na seriedade, no profissionalismo, imparcialidade e competitividade. Todos 
os parâmetros de avaliação foram apresentados às empresas licitantes, de modo que apresentassem suas propostas padronizadas e 
aderentes à expectativa do Conselho”, afirma o coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, Roberto Simon.
 
Veja abaixo os planos inicialmente oferecidos*.
 Planos de Saúde:        
• Sul América
• Unimed Norte e Nordeste
• Unimed Paulistana
 Planos Odontológicos:
• Odontogroup
• Sul América Odonto

Mas atenção: para aderir aos planos, o profissional terá que comprovar estar em dia com o CAU/BR, apresentando a Certidão de 
Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQ), que pode ser retirada gratuitamente no SICCAU.
 
*A Aliança Administradora seguirá buscando planos adicionais com outras operadoras para obter as melhores condições por região.

A quantidade de Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) cadastradas no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) cresceu 22% no ano passado em todo o país. Segundo os dados divulgados pela 
entidade, em 2013, ao todo, 792.624 RRT’s foram emitidas. No ano retrasado, o volume havia ficado em 
646.398 registros.
Segundo a entidade, o crescimento de registros entre os dois anos é considerado “normal”. Em contrapartida, 
se levarmos em consideração o número de profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo atuantes no país, 
o crescimento tido como “considerável” pela pesquisa entre os anos de 2012 e 2013, passando de 99 mil em 
2012 para 110.950 registrados em 2013 (12% a mais).
Pela planilha, o Distrito Federal foi o distrito que teve o maior aumento na quantidade de registros: 88%. Na 
segunda e terceira posição ficam o Acre (62%) e Rondônia (45%), respectivamente. Com alta de apenas 5%, 
Roraima foi o estado que menos cadastrou RRTs de pessoas físicas.
São Paulo, o estado que mais possui profissionais atuantes, cresceu 14% e fechou o ano com um total de 
127.867 registros. No ranking de pessoas físicas, Rio Grande do Sul (66.521) e Paraná (59.159) ficam, 
respectivamente, na segunda e terceira posição.
A pesquisa também observou a variação do número de profissionais jurídicos nos estados. Entre 2012 e 2013, 
com alta de 55%, o Acre foi o estado que mais cresceu. Seguindo a mesma métrica de comparação, Alagoas 
(51%), Paraíba (45%) e Maranhão (45%) ficaram logo atrás. Estados influentes na profissão como São Paulo 
(21%), Rio de Janeiro (28%), Minas Gerais (17%), Paraná (32%) e Rio Grande do Sul (41%) também registraram 

Número de arquitetos e urbanistas cresce 12% em 2013

O Código de Ética e Disciplina do CAU, em seu item 
5.2.2 diz que “o arquiteto e urbanista deve declarar-
se impedido de realizar trabalhos de avaliação 
crítica, perícia, análise, julgamento, mediação ou 
aprovação de projetos ou trabalhos do qual seja 
autor ou de cuja equipe realizadora faça parte”.

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

08 de fevereiro, as 20h

Noite animada com Luciana Flath   

O Belisquê Arte Chopp apresenta neste sábado, 
08 de fevereiro, às 20h, a voz meiga da cantora Luciana 
Flath em parceria com seu esposo Pedro Granado, 
cantando sucessos do Pop, Rock, MPB e os clássicos 
nacionais e internacionais. Faz parte do setlist artistas 
como Marisa Monte, Cranberries, Vanessa da Mata, 
ABBA, Alanis Morissette, Lulu Santos, Cristina Perry 
dentre outros. Luciana começou sua carreira em 2006, 
em parceria com seu esposo, Pedro Granado e depois 
disso não parou mais, levando suas canções a várias 
cidades do país, nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Santa Catarina, Bahia e agora em Goiânia.

Vá lá
Show:  Luciana Flath 
Quando: 09/02, às 20h
Onde: Belisquê Arte Chopp
Courvert: R$ 10

11 de fevereiro, as 20h  

 Orquestra de Violeiros no Teatro Sesi   

A Orquestra de Violeiros de Goiás, unidade da 
Secretaria de Estado da Cultura (Secult), retorna à 
Terça no Teatro Sesi para o show de sua temporada 
2014, no dia 11 de fevereiro, às 20 horas, sob o 
comando de Geraldo Pereira. Músicas caipiras de raiz 
como Ipê e o Prisioneiro (Zé Fortuna/Paraíso), 
Canarinho Prisioneiro (Praião), Colcha de Retalhos 
(Raul Torres), A++sa Branca (Luiz Gonzaga/Humberto 
Teixeira), Boiadeiro Errante (Teddy Vieira), Cana Verde 
(Tonico e Tinoco), Avião das Nove (Praiense/Ado) e 
muitas outras, estão no repertório.

Vá lá
Apresentação: Orquestra de Violeiros de Goiás
Quando: 11 de fevereiro, às 20h
Onde: Teatro Sesi
Entrada franca

Jornalista responsável: Ana Maria Morais (JP-GO 01147)


