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Arte na rua para comemorar o aniversário de Goiânia

 Para comemorar os 81 anos de Goiânia, o CAU/GO prepara uma programação na qual a intenção é 
reconhecer, divulgar e incen�var boas prá�cas que tornam viva a cidade de Goiânia. Para isso, foram 
chamados para uma reunião, na úl�ma sexta-feira, dia 19 de setembro, autores de inicia�vas que ocupam as 
ruas da Capital. As intervenções urbanas vão desde a exibição de um bom filme na calçada, passear de 
bicicleta pela cidade, andar pelos bairros e ver obras de arte em grafites nos muros, declamar poema em um 
beco, fazer um piquenique em um parque ou praça, desenhar, fotografar, dançar, interagir, equilibrar: a 
cidade se transforma em palco para que todas as diferenças e diferentes façam parte do espetáculo.

 “A cidade de Goiânia, planejada para ser a capital do Estado de Goiás, parece hoje não promover a 
qualidade urbana necessária para interação dos cidadãos que nela vivem, trabalham, amam e se divertem. 
Mas algumas apropriações da cidade, com ações pautadas pela arte, promovem maneiras de amenizar o 
contexto árido no qual estamos inseridos”, analisa o diretor geral do CAU/GO, Edinardo Lucas. As ações 
serão agendadas para ocorrer na semana do aniversário de Goiânia. O CAU/GO irá elaborar um catálogo 
com todas as manifestações ar�s�cas para ser distribuído no encerramento do evento. Acompanhe a 
programação pelo site . www.caugo.org.br
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CAU/GO reuniu ar�stas de diversos segmentos para o projeto ‘Ocupe a Cidade’   

32ª Plenária do CAU/GO apresenta dados relativos à emissão de RRTs
 A 32ª Reunião Plenária do CAU/GO, realizada no dia 24 de setembro, debateu assuntos ligados à 
Fiscalização e emissão de RRTs. Segundo dados trazidos pela Comissão de Administração e Finanças, houve 
um aumento de 13,95% de janeiro a agosto deste ano, comparado ao mesmo período de 2013. Foram 
apresentadas pela mesma comissão o andamento das adequações da nova sede, para a qual já foram feitas 
todas as licitações necessárias e cuja concre�zação está prevista para um período de 30 dias.

 Conselheiros par�cipantes do Seminário Nacional do Salário Mínimo Profissional, realizado pela 
Federação  Nacional dos Arquitetos, com apoio do CAU/BR, em Brasília, no dia 5 de setembro, relataram 
que foram elaboradas diretrizes para a efe�va aplicação da Resolução 38, que trata das condições 
trabalhistas de arquitetos e urbanistas.

 Foram apresentados também os resultados do 16º Fórum de Presidentes, realizado nos dias 15 e 16 de 
setembro em Macapá. A Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação discorreu sobre Aula Magna, 
que estava prevista para acontecer em setembro, mas, devido a incompa�bilidade de agenda do arquiteto e 
urbanista Héctor Vigliecca e à dificuldade de encontrar um local com condições de receber acadêmicos das 
oito ins�tuições de ensino, foi adiado para o início de novembro.

A Comissão de É�ca e Disciplina, diante do grande número de processos é�cos rela�vos sempre aos mesmos 
assuntos, sugeriu uma campanha de divulgação do Código de É�ca e Disciplina elaborado pelo CAU/BR, com 
expressiva contribuição do CAU/GO.

Divulgados os requerimentos de registro de candidaturas 
 Conforme programação do calendário eleitoral do CAU/BR e CAU/UF, o CAU/GO disponibilizou esta 
semana os requerimentos de registro de candidaturas para o processo eleitoral 2014. O CAU/GO conta com 
três chapas: ARQ URB; COMPASSO À FRENTE; e ViverCIDADE – valorização dos arquitetos, cidade para 
todos. Veja no site do CAU/GO a composição das chapas na íntegra. Em breve serão publicados currículos e 
fotos dos candidatos e as propostas de todas as chapas.  

 Toda a votação será realizada via internet, no dia 5 de novembro, pelos sites do CAU/BR e dos CAU/UF. 
O acesso ao painel de votação se dará por meio da senha de acesso ao SICCAU. O voto é obrigatório para 
todos os profissionais registrados no CAU e com menos de 70 anos. Quem não puder votar deverá jus�ficar 
sua abstenção junto ao seu CAU/UF em até 90 dias, sob pena de pagar uma multa equivalente ao valor de 
uma anuidade – R$ 413,21 – conforme determina a Lei 12.378/2010, que regula o exercício da Arquitetura e 
Urbanismo no Brasil.

 Os auditores do TCU estão em “estado de alerta e em luta” para barrar proposições que cerceiam a 
a�vidade de fiscalização con�da no PLS 559/2013, referente à revisão da Lei de Licitações, em tramitação 
final no Senado Federal. A declaração consta da “Carta de Brasília”, documento de conclusão do V Congresso 
Nacional da Auditar (União dos Auditores Fiscais de Controle Externo), realizado em Brasília entre os dias 03 
e 06 de setembro.

 Para a en�dade, alguns itens do projeto pretendem in�midar os colegiados dos Tribunais de Contas e o 
corpo técnico de Auditores. “Conclamamos a população brasileira a unir-se para defender o livre exercício da 
fiscalização sobre as contas públicas e barrar qualquer tenta�va de aprovar leis em favor de corruptos e 
corruptores”, diz o documento.

 Segundo o presidente da Auditar, Leonel Munhoz Coimbra, o projeto “tem diversos disposi�vos que 
conflitam com a jurisprudência do TCU e podem fragilizar o controle exercido pelos tribunais de contas nas 
licitações e contratos”. Além disso, a nova lei de proposta poderá ser mais burocra�zante do que a Lei 
8.666/93, atual norma reguladora das compras e contratos do poder público. O projeto tem 176 ar�gos, 50 a 
mais do que a lei atual, o que poderá dificultar a aplicação da norma pelos gestores públicos e licitantes em 
geral. “Há ainda a tendência de tornar as licitações mais restri�vas, o que poderá favorecer o conluio e outros 
�pos de fraude”.  

 Em relação ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), a Auditar julga que muitas das 
crí�cas que o regime tem sofrido são decorrentes da forma como a matéria tramitou no Congresso, 
lembrando que trata-se de uma lei que foi escrita por gestores públicos e por técnicos do próprio TCU. Entre 
os avanços, citam-se os mecanismos que aceleram a licitação, tais como realização da fase de habilitação 
posteriormente à fase de lances, licitações eletrônicas e fase recursal.

 A en�dade acompanha a posição das en�dades de arquitetura e engenharia contrária à contratação 
de obras públicas a par�r apenas de anteprojetos. O entendimento comum é que não se pode deixar nas 
mãos das empreiteiras a elaboração do projeto completo da obra e sua execução, pois essa mescla das 
a�vidades de proje�sta e construtora impede que o poder público e os órgãos fiscalizadores tenham 
controle sobre orçamentos, qualidade do empreendimento e prazos.
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Auditores do TCU em �estado de alerta� contra proposta da nova 
lei de licitações
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  FIQUE ATENTO!   
Divulgação das candidaturas estará no site do CAU/GO

     Segundo a Resolução 81, o CAU/BR e os CAU/UF adotarão planos de divulgação do processo eleitoral 
previamente elaborados pelas comissões eleitorais, visando promover a mais ampla participação dos 
profissionais nas eleições, respeitadas as disponibilidades orçamentárias. A lista das chapas que tiverem 
seus registros deferidos, assim como a das candidaturas deferidas para representantes das instituições de 
ensino de Arquitetura e Urbanismo, serão mantidas site do CAU/GO durante todo o processo eleitoral, 
bem como fotos, currículos dos candidatos e planos de trabalho das chapas.  

  PAPO JURÍDICO   

Divulgação visa ampla participações dos profissionais nas eleições

A Resolução 81 diz que O CAU/BR e os CAU/UF, no âmbito de suas jurisdições, adotarão planos de 
divulgação do processo eleitoral previamente elaborados pelas comissões eleitorais, visando promover 
a mais ampla par�cipação dos profissionais nas eleições, respeitadas as disponibilidades orçamentárias.

Além da divulgação no site, as chapas poderão encaminhar à CE-UF uma mensagem eleitoral eletrônica, 
que deverá ser enviada aos eleitores que integrarem o colégio eleitoral da Unidade da Federação do 
respec�vo CAU/UF. 

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

 26 à 28 de setembro, a partir das 19h30

Espetáculo Rock in Corpo

O Festival Internacional de Música em Goiás 
(Figo), trata-se de uma mostra de música com foco 
em erudito, jazz, blues e instrumental, abrindo 
espaço para cultura popular. O Figo 2014 ganha 
como sede a estrutura do Centro Cultural Oscar 
Niemeyer. A programação do festival iniciou dia 12 
de setembro, na cidade de Alto Paraíso e vai até o 
dia 28 de setembro, com encerramento da 
Orquestra Filarmônica de Goiás no Centro Cultural 
Oscar Niemeyer. 

Nesta segunda edição, a programação traz 
33 apresentações artísticas com entrada gratuita. 
Foram convidados artistas das cenas internacional 
e nacional e selecionados por meio de edital 
artistas do circuito regional goiano. 

Vá Lá
2º Festival Internacional de Música de Goiás 
Quando: 26 a 28 de setembro (em Goiânia)
Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer
Informações: www.figo.mus.br
Quanto:  Gratuito

27 e 28 de setembro, 21h e 20h 

Espetáculos ‘Fica Comigo’ e ‘Lupita’

A  companhia Quasar Jovem se apresenta 
nesse final de semana em Goiânia, com dois 
espetáculos na mesma noite - Fica Comigo, de João 
Paulo Gross, e Lupita, de Daniel Calvet. São obras 
coreográficas com abordagens poéticas, lúdicas, 
cenas irreverentes e bem humoradas.

Os dois espetáculos fazem parte do projeto 
Quasar Jovem e são as mais recentes produções da 
companhia, contemplada no Prêmio Funarte de 
Dança Klauss Vianna 2013.

A temporada inclui também apresentações 
em outros dois municípios: no dia 11 de outubro, às 
20h,no Teatro São Joaquim, na Cidade de Goiás; e no 
dia 13 de outubro, às 19h, no Teatro do IFG – 
Instituto Federal de Goiás, em Anápolis.

Vá Lá
‘Fica Comigo’, de João Paulo Gross; e ‘Lupita’,de 
Daniel Calvet
Quando: 27 e 28 de setembro - 21h e 20h
Onde: Teatro Goiânia
Quanto:  R$20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Jornalista responsável: Ana Maria Morais (JP-GO 01147)
Diagramação: Estefane Carolina Barreto (estágiaria)
www.caugo.org.br - comunicacao@caugo.gov.br
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Continua a fiscalização nos condomínios horizontais residenciais 

 A Gerência de Fiscalização do CAU/GO executou mais uma ação fiscalizatória em um condomínio 
horizontal residencial nesta semana. Foram realizadas visitas a obras, bem como ao departamento do 
condomínio responsável pela análise de projetos e fiscalização de obras.

Uma das obras encontrava-se em situação regular, apresentando toda a documentação requerida, enquanto 
nas demais constatou-se ausência de RRT´s. Para estas úl�mas, foram enviadas no�ficações solicitando a 
documentação.

Foto: Shalon de Morais 

Durante fiscalização somente um obra estava em situação regular, nas demais constatou-se ausência de RRT´s 

Semanau 2014 será realizado de 6 a 10 de outubro

Foto: Divulgação 

Paulo Mendes da Rocha foi um dos palestrantes da edição 2013  

 O Semanau 2014, Arquitetura Brasileira de Norte a Sul, evento realizado pelo Centro Acadêmico Livre 
da Escola de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Goiás em parceria com o Sindicato dos Arquitetos de Goiás 
(SARQ-GO), será realizado de 6 a 10 de outubro no Auditório Tribunal do Júri, no an�go prédio do Direito da 
PUC. O encontro acadêmico, um dos eventos que conta com recursos do Edital de Patrocínio do CAU/GO, já 
há alguns anos traz palestrantes renomados na área e promove oficinas temá�cas para que os alunos dos 
vários cursos de Arquitetura e Urbanismo de Goiânia e Anápolis exercitem sua habilidades e formas de 
expressão. 


