
 

ViverCIDADE – valorização dos arquitetos, cidade 
para todos

Plano de trabalho:

Função e Responsabilidade Social da Arquitetura e do CAU
Propagar o significado impar da profissão para a produção dos espaços 
urbanos e melhoria de qualidade de vida das populações interferindo 
nas discussões como defendendo a função e responsabilidade social da 
arquitetura e do CAU;
Ampliar a participação do Conselho nos fóruns sociais com 
interferências propositivas naquilo que é de interesse da população e 
consenso da categoria;
Apresentar às prefeituras propostas de programas de assistência técnica, assim como orientação a elas sobre a 
necessidade da realização dos planos diretores e planos setoriais.
Desenvolver uma Agenda de Estado permanente com os agentes e instituições públicas continuando a interferir 
nas matérias relacionadas com a arquitetura e urbanismo. 

Valorização Profissional, Cidade Qualificada
Deflagrar campanha de valorização profissional que inclua a fiscalização quanto ao cumprimento do piso 
salarial, a complementação e utilização da tabela de honorários, assim como a aplicação do código de ética na 
boa prática da profissão;
Investir em campanhas publicitárias e materiais de divulgação dando informação ao público sobre o papel e as 
atribuições do profissional da arquitetura e urbanismo;
Continuar intervindo nas matérias de afeto e a cidade com a intenção de proteger o patrimônio arquitetônico e 
urbanístico e a qualidade ambiental dos municípios.

Regionalização do Conselho
Dar sequência ao projeto Caravanas do CAU/GO fortalecendo as representações regionais, estruturando os 
escritórios nas regiões criadas e viabilizando a participação dos profissionais ;
Viabilizar a obtenção de espaço físico objetivando a instalação dos escritórios Regionais definidos (Itumbiara, 
Caldas Novas, Rio Verde, Anápolis, Luziânia, Formosa, Uruaçu, Pirenópolis e, Goiás);
Ampliar as ações da fiscalização em todo o Estado vinculando-as aos projetos em andamento do CAU/GO 
como os projetos Rede, Rua e Arquiteto-Cidadão .

Fiscalização Inteligente, educativa e orientadora
Continuar evoluindo o trabalho de fiscalização inteligente, sempre norteados pelos princípios educativos, 
orientativos e de eficiência, com suporte na alta tecnologia e em dados compartilhados com outros órgãos; 
Tratar junto ao CAU BR as críticas e sugestões dos profissionais objetivando a eficiência cada vez maior de 
funcionamento do SICAU.
Propor aprimoramentos aos normativos do CAU/BR buscando o seu melhor entendimento como sua aplicação 
facilitando ao mesmo tempo a regularização dos serviços técnicos por parte dos arquitetos (as);
Orientar-se sempre pelos princípios de idoneidade e boa fé dos profissionais da arquitetura e urbanismo quando 
da análise documental e de suas respostas às demandas da fiscalização. 

Gestão Eficiente e Sustentável
Concluir a ambientação física da sede própria, adquirida na sua primeira gestão, incluindo-se aí a instalação da 
sala dos profissionais para suporte às suas atividades (registro de RRT, pesquisa bibliográfica e suporte de 
material técnico relacionado);
Manter atualizado o plano de cargos e salários dos servidores com ampliação dos quadros e melhoria salarial. 



Aprimorar mais e mais os serviços de atendimento, qualificando o espaço físico, oferecendo assistência ao 
público no interior e implantando a Ouvidoria do CAU-GO.
Ampliar os recursos do programa de editais para patrocínio de projetos de interesse da arquitetura e do 
urbanismo.

Formação Profissional 
Intensificar a realização de palestras junto ao público estudantil para observância aos aspectos da ética, 
legislação e boa prática profissional;
Dar sequência a cada semestre às aulas magnas proferidas com os mais conceituais profissionais da área;
Oferecer apoio às instituições, cadastradas e/ou conveniadas para a capacitação e formação continuada dos 
profissionais. 
Implantar o CAU Universitário, envolvendo o estudante de arquitetura nas matérias relacionadas à sua futura 
profissão e à qualidade do conteúdo c

Membros

Federais

1 - GABRIELA MARIA SILVEIRA CRUZ (Titular)

 

Arquiteta e urbanista, graduada pela UEG, em 2008. Participou da coordenação do PedalGoiano (2011/2012), 
quando começou a participar das discussões sobre a inserção das bicicletas no ambiente urbano e na 
implantação da infraestrutura cicloviária em Goiânia, tendo também participado da Associação Nacional de 
Transportes Públicos - ANTP Centro Oeste (2012). Atua como arquiteta urbanista na elaboração de projetos, 
com experiência em execução de obras de pequeno porte.

1 - FRANCISCA JULIA FRANÇA FERREIRA DE MELO (Suplente)

 

Arquiteta e urbanista, graduada pela UEMA, São Luis – MA. Possui mestrado e doutorado em Engenharia 
Civil, na área de Arquitetura e Construção, pela UNICAMP, Campinas. Foi professora de ensino superior na 
UNICAMP, no Instituto Federal de Goiânia – IFG – GO, na PUC – GO e, atualmente, é Coordenadora do 
Curso de Arquitetura e Urbanismo - Noturno da Universidade Paulista – Campus Flamboyant.



Estaduais

2 - JOHN MIVALDO DA SILVEIRA (Titular)

 

Arquiteto e Urbanista , graduou-se e especializou-se na PUC-GO e fez mestrado na UFRGS. Professor Efetivo 
na PUC-GO e na Unievangélica. Representante estudantil foi presidente do CA do curso e Coordenador Geral 
do DCE. Na gestão pública foi Secretário do Meio Ambiente em Goiânia (2000-2003) e Assessor Técnico da 
Câmara de Arquitetura no CREA-GO (1997-2011); Representante profissional foi presidente do IAB-GO 
(2009-2011) e atualmente é Conselheiro Presidente do CAU-GO.

2 - ELENISE SILVA ARAÚJO (Suplente)

 

Arquiteta e Urbanista graduada pela PUC-GO em 1988. Cursou Design de Interiores no IED, em Milão. 
Especializou-se em Informática Educativa na PUC-GO e em Plantas Ornamentais e Paisagismo na UFLA-MG. 
Foi professora de Desenho, AutoCAD, Urbanismo e Paisagismo no IFG, na UEG, na PUC-GO, na Faculdade 
Objetivo e na Faculdade Cambury. Participou do IAB-GO como Diretora de Divulgação e Conselheira. 
Trabalhou na AMMA e, desde 2008, trabalha na Prefeitura de Goiânia-SEMDUS.

3 - MARCOS AURÉLIO LOPES DE ARIMATÉA (Titular)

 

Arquiteto urbanista, graduado pela PUC GO, em 1988. Possui especialização em Planej. Urb. e Ambiental. Foi 
Secretário. de Plan. de Ap. de Goiânia, Presid./Fundador do IPPUA, Superint. de Des. Urb. da Sec. das 
Cidades; Coord. da 4ª Conferência Estadual das Cidades de Goiás; Presid. do GT PEHIS, Coord. do PSH, pela 
Sec. Est.das Cidades, Conselheiro Titular CAU/GO. Conselheiro de Mobilidade Urbana/Estadual, Conselheiro 
de Habit. de Ap. de Goiânia, Conselheiro do Concidades.

3 - AUGUSTO CESAR AGUIAR (Suplente)

 

Arquiteto e Urbanista graduado pela PUC-GO, em 1991. Foi arquiteto da revenda Irmãos Soares durante 8 anos 
trabalhando na especificação de produtos dentro do território nacional e Europa. Trabalhou na execução de 



projetos e acompanhamento de obras. Foi assistente técnico e representante da Cerâmica Gyotoku em Goiás, 
Minas Gerais, Mato Grosso e Distrito Federal na especificação de produtos pós-obra. Hoje é Arquiteto da 
Secretaria de Educação do Estado de Goiás.

4 - MARIA LUISA GOMES ADORNO (Titular)

 

Arquiteta Urbanista graduada pela PUC Goiás (1986). Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Unb (2007), é 
pós graduada em Metodologia do Ensino Superior pela UEG (2000). Doutoranda na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. Professora titular da UEG ministrando 
aula nos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo . Trabalha na Construtora Arc Teto Ltda desde 
1987, com projetos de Arquitetura e Execução de obras.

4 - GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM (Suplente)

 

Arquiteto e Urbanista graduado pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) em 2010, em Anápolis-GO. Foi 
integrante do Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo da UEG no ano de 2009. Estagiou e foi contratado 
no escritório Gustavo Veiga: Arquitetura e Interiores, de 2006 a 2012. Neste mesmo ano, trabalhou como 
Arquiteto na empresa Grillo Cenografia. Desde Novembro de 2012, é contratado pela Secretaria de Estado da 
Educação (SEDUC-GO) como Arquiteto e Urbanista.

5 - FABIANA TRINDADE LONGHI (Titular)

 

Arquiteta e Urbanista graduada pela PUC-GO em 2002. Com MBA em Gerenciamento de Projetos, FGV, em 
Espaço Litúrgico e Arte Sacra, PUC-RS e Restauro Arquitetônico, CTTA. Trabalha na Marsou Engenharia, 
como responsável técnica, coordenação e gerente de obras de restauração arquitetônica. Participou da diretoria 
do IAB-GO. Professora na PUC-GO e Uni-Anhanguera e, atualmente na ALFA, na Arquitetura e Engenharias e 
com projeto para edifícios religiosos.

5 - MARCO TÚLIO DIAS (Suplente)

 



Arquiteto e Urbanista graduado pela UEG desde 2010, estagiou em 4 escritórios com áreas de atuação distintas 
durante o período acadêmico, foi arquiteto colaborador de escritórios e foi também Projetista de Loja da Tend 
Tudo após a conclusão do curso. Após graduado, teve sua maior experiência profissional como arquiteto 
autônomo, atuando principalmente em projetos da área da saúde, como Drogarias e Hospitais. Foi responsável 
técnico da Construmar por cerca de 3 anos.

6 - SÍLVIA REGINA SANTIN MENDES (Titular)

 

Arquiteta urbanista graduada pela PUC GO, em 2002 e pós graduação na área de iluminação e Design de 
Interiores, pela Universidade Castelo Branco. Desde 2008 é professora na PUC GO no curso de Engenharia e 
desde 2012, na Faculdade Cambury, no curso de Design, e na Unip, nos cursos de Engenharia e Arquitetura e 
Urbanismo e Design. Atua na área de Arquitetura de Interiores, projetos de arquitetura residenciais, comerciais 
e industriais.

6 - FABIOLLA XAVIER ROCHA FERREIRA LIMA (Suplente)

 

Arquiteta urbanista graduada pela PUC Goiás, em 2003, com mestrado em Engenharia do Meio Ambiente pela 
UFG e doutorado em Arquitetura e Urbanismo (2013) pelo Programa de Pesquisa e Pós-graduação da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília - FAU UnB. É professora efetiva da 
Universidade Federal de Goiás desde 2009 e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

7 - DAGMAR GAZZA (Titular)

 

Arquiteta Urbanista graduada pela PUC-GO, em 1990. Realizou trabalhos para antiga COMOB, Goiânia. Em 
2000 foi convidada para trabalhar na Pref. Mun. de Caldas Novas, em projetos arquitetônicos, urbanísticos, 
orçamentos e acompanhamento de obras. Responsável pela Revisão do Plano Diretor Caldas Novas 2011, 
membro do Conselho de Desenvolvimento Urbano e escritório de Arquitetura estabelecido em Caldas Novas 
desde 2000, com obras no Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás e São Paulo.

7 - ADRIANA FIGUEIREDO CARVALHO (Suplente)

 



Arquiteta e Urbanista graduada pela UEG em 2006. Especializou-se em Direito Ambiental e Urbanístico pela 
Universidade Anhanguera Uniderp. É professora de Desenho e AutoCAD na PUC-GO e trabalha na Prefeitura 
de Goiânia - SEMDUS desde 2007.

8 - ACASSIO TELES DE CASTRO JUNIOR (Titular)

 

Arquiteto e urbanista, graduado pela Universidade de Uberaba, MG. Participou da Cúpula Mundial da 
Sociedade da Informação – América Latina e Caribe, em 2003. Integrante de LEAC- Laboratório de Estudos do 
Ambiente Construído. Estagiou na empresa: HF Engenharia, com o arquiteto Zilcenil Guimarães. Trabalhou 
com Liane Martins Decoradora, em 2005, na Construtora Monteiro & Monteiro, em 2009 e na AMC 
Engenharia e Construções Ltda, em 2011.

8 - JULIANA FERREIRA BARBOSA BORGES (Suplente)

 

Arquiteta Urbanista, especialista em Gestão de Projetos. Atua em seu escritório Borges Arlitel - arquitetura 
humana, em Projetos de Arquitetura e Loteamentos, planejando estrategicamente a apropriação dos espaços, se 
preocupa com a requalificação e Valorização dos Espaços Públicos e gosta de ousar na Arquitetura de 
Interiores. Também Conselheira do Concidades, participa de audiências públicas e discussões em defesa da 
arquitetura e do urbanismo humano.

9 - LAURA LUDOVICO DE MELO (Titular)

 

Arquiteta e urbanista graduada pela PUC GO, em 1996. Possui mestrado em Gestão do Patrimônio Cultural, 
pela PUC GO. Trabalhou na AGEHAB. Professora da PUC e Faculdade Cambury, em que foi chefe de Escola 
no ano de 2013. Tem experiência nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, design de Interiores, com ênfase em 
projetos de edificação, design de interiores, coordenação de projetos e obras de pequeno porte, assumindo a 
frente do escritório de arquitetura Arqtraço.

9 - Isabella Soares Egito (Suplente)

 



Arquiteta Urbanista graduada pela UEG-GO em 2013. Cursando especialização em Gestão de Cidades e 
Planejamento Urbano na UCAM-RJ. Atualmente é - Analista em Obras e Urbanismo – Arquiteta da Prefeitura 
de Goiânia –SEMDUS.

10 - CARINA TOMAZETT MARTINS (Titular)

 

Arquiteta e Urbanista, graduada pelo CUML – Ribeirão Preto – SP, 2002. Atua em arquitetura de edificações 
comerciais, residências, industriais e Projetos de Parques Urbanos e na execução e gerenciamento de obras civis 
e projetos de arquitetura. Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo, da UNIP – Goiânia, com 10 
anos de experiência em docência Universitária, na UEG Anápolis e na UNIP nos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo, Engenharia Básico e Civil.

10 - LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA (Suplente)

 

Arquiteto e urbanista, graduado pela PUC-GO, em 2004. Trabalhou no Departamento de Estradas e Rodagem 
(DER) – DF, foi assessor de gabinete na Secretária de Desenvolvimento Urbano e de Habitação, atuou como 
arquiteto na Prefeitura Municipal de Luziânia e na ANIMA Construtora e Incorporadora LTDA. Foi 
Conselheiro do Crea, em 2011, arquiteto urbanista na Prefeitura Municipal de Valparaiso de Goiás, em 
2013/2014 e é sócio-proprietário da DL Arquitetura LTDA.
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