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  FIQUE ATENTO!   
 com anuidade em aberto não consegue preencher RRTPessoa jurídica

O Artigo 8 da Resolução nº 17 diz: "A falta do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) sujeitará o 

profissional ou a pessoa jurídica, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética e da 

obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a regularização da situação, a uma multa equivalente a 

300% (trezentos por cento) do valor da Taxa de RRT não paga e corrigida, com base na variação da Taxa 

Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), até a efetivação do pagamento".

 Pessoas Jurídicas com anuidade em aberto no CAU não ficam disponíveis no campo 

"empresa contratada" para preenchimento de RRT. Sendo assim, a obra/serviço do profissional 

não fica vinculado à empresa a qual ele é Responsável Técnico e não fará parte do acervo técnico 

da mesma. Além disso, em caso de necessidade de Certidão de Acervo Técnico com Atestado 

(CAT‐A), o profissional não conseguirá comprovar que executou o serviço pela empresa. Se sua 

empresa está com a anuidade em aberto, entre em contato com o CAU/GO para regularizar a 

situação.

A falta de RRT sujeita o profissional à multa de 300% do valor da taxa

Aula Magna será realizada no dia 21 de novembro

 A Cia. Mínima apresenta, no domingo, no 
Teatro Sesc, às 20h, a peça O inspetor Geral e a 
Farsa do Governador. O espetáculo conta a 
história do governo de certa capital que descobre 
que será alvo de uma inspeção feita por um 
representante do governo central. A visita 
desencadeia processos, em que a corrupção, o 
medo e a intriga jorram como água na fonte. 

Vá lá

Quando: 9 de novembro, às 20h
Onde: Teatro Sesc – Rua 19, esquina com Rua 15, 
Centro
Quanto: R$ 10,00 (inteira)
Classificação etária: Livre

 A Prefeitura de Goiânia, por meio da 
Secretaria  Municipal de Cultura, apresenta uma 
série de concertos do Coro Sinfônico de Goiânia. 
Com seis apresentações, a temporada de novembro 
inclui peças desde o período renascentista ao 
século XX. A entrada é franca. A primeira 
apresentação será no Teatro Goiânia Ouro, no 
domingo, às 11h da manhã.

Vá lá

Quando: 9 de novembro, 11h
Onde: Teatro Goiânia Ouro
Entrada franca

09 de novembro, 20h

A farsa do poder, com Cia. Mínima

09 de novembro, 11h

Concertos com o Coro Sinfônico da Prefeitura

Sobreurbana e Instituto Mobilidade Verde montam a primeira 
Vaga Viva de Goiânia

Mais de 70% dos arquitetos e urbanistas participaram das 
eleições em Goiás
 A votação para escolher novos conselheiros federais, estaduais e distritais do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo ocorreu na última quarta‐feira, 5 de novembro. Mais de 97.000 arquitetos e 

urbanistas de todo o Brasil participaram das eleições. Dos 2710 profissionais ativos registrados no 

CAU/GO,1909 votaram, sendo que apenas 44 votaram em branco e 71 anularam.

 Em Goiás, a chapa Arq Urb obteve 59,75%, elegeu Conselheiro Federal e cinco Conselheiros 

Estaduais; a chapa ViverCIDADE recebeu 27,03% dos votos, elegendo três Conselheiros Estaduais; e a 

chapa Compasso à Frente obteve 13,21% e elegeu um Conselheiro Estadual.

 Os arquitetos e urbanistas eleitos tomarão posse no dia 15 de dezembro e cumprem mandato no 

triênio 2015‐2017. Essa foi a primeira eleição realizada totalmente pelo CAU. Os dados foram computados 

pela empresa Scytl e auditados de forma independente pela Security Labs Intelligent Research. O resultado 

oficial, homologado pela Comissão Eleitoral Nacional, será publicado na sexta‐feira, dia 7 de novembro.

 Confira os resultados de todos os estados no site www.caugo.org.br

arquitetônicos e urbanísticos com ênfase em projetos urbanos de grande escala. Dispõe de uma vasta 

produção que abrange projetos de habitação de interesse social, arenas esportivas, edifícios institucionais e 

centros culturais, reurbanização e requalificação de espaços públicos. Entre seus principais projetos estão 

Parque Novo Santo Amaro V, Arena Castelão, que sediou jogos da Copa do Mundo 2014, e Parque Olímpico 

de Deodoro, que será palco de 11 modalidades esportivas na RIO 2016.

casa, uma das primeiras da capital goiana. Idealizada 
em São Francisco (EUA) pelo Estúdio Rebar, a Vaga 
Viva começou através do Park(ing) Day, evento 
anual, onde artistas, designers e cidadãos 
transformam áreas de estacionamento em parques 
públicos temporários.
 Na ocasião, o ambientalista concedeu uma 
entrevista ao Perspectiva, quando falou sobre o que 
ele denomina de urbanismo caminhável e contou 
que trouxe a ideia do parklet de São Francisco, onde 
havia ido, em 2010, a convite da prefeitura de lá para 
conhecer projetos de mobilidade urbana. Ao 
apresentar a ideia à prefeitura paulistana, foi 
rejeitada e Lincoln só foi ter a oportunidade de 

 Nos dias 31 de outubro a 2 de novembro, o ambientalista paulistano Lincoln Paiva, presidente do 
Instituto Mobilidade Verde, esteve em Goiânia para ministrar a primeira Escola de Parklet do Estado. O 
curso foi realizado em parceria com a Sobreurbana, escritório de Intervenção Urbana e um dos coletivos 
que participou do Ocupa Goiânia, evento idealizado pelo CAU/GO para celebrar os 81 anos da capital.
 No dia 1º de novembro, Lincoln coordenou a montagem da primeira Vaga Viva de Goiânia, que foi 
construída na Rua 20 no Centro, em frente à Residência Resistência, ocupação artística promovida pela 
Hábil Produção, que convidou oito artistas para a realização de grafites e outras expressões artísticas nesta 

Fotos: Sophia Pinheiro 

Primeira Vaga Viva de Goiânia foi montada na Rua 20, em frente à Residência Resistência

Escola de Parklet ocorreu no Coletivo Centopeia 

Foto:  Gilson P. Borges Foto: Ascom / SECULT Goiânia 

O ambiente para justificar a ausência nas Eleições do CAU 2014 já está disponível. O arquiteto e urbanistas 

eleitor que não votou na última quarta‐feira, 5 de novembro, deve acessar o módulo eleitoral do CAU para 

realizar a justificativa até o dia 3 de fevereiro. O voto é obrigatório para os arquitetos e urbanistas com 

menos de 70 anos, de acordo com a Lei 12.378, que regula o exercício da Arquitetura e Urbanismo no Brasil. 

Os profissionais que não votaram devem justificar sua ausência e, se não o fizer, estão sujeitos a uma multa 

equivalente a uma anuidade (atualmente R$ 413,21).

O procedimento é bastante simples: basta acessar o site  e realizar o login utilizando o CPF e a senha do 

SICCAU. Caso o arquiteto e urbanista tenha esquecido a senha, pode‐se obter nova senha na própria tela de 

login.

Uma vez logado, é necessário marcar a caixa de declaração e confirmar. Um comprovante de justificativa é 

gerado e pode ser acessado quantas vezes o profissional desejar.

Profissionais que não votaram já podem justificar

Foto: Carol Farias

Chapa ARQ URB

Maria Eliana Jube Ribeiro  Bráulio Vinícius Ferreira     

Arnaldo Mascarenhas Braga  Fernando Camargo Chapadeiro
 
Maria Ester de Souza   Adriana Mara Vaz de Oliveira

Leonidas Albano da Silva Junior  Tassia Zanuto Mendes 
   
Regina Maria De Faria Amaral Brito  Luiz Antonio Oliveira Rosa 

Lorena Calvacante Brito    Marcela Ruggeri Meneses 

Chapa ViverCidade 

John Mivaldo da Silveira   Elenise Silva Araújo 
 
Marcos Aurélio da Arimatéa   Augusto César Aguiar 
 
Maria Luisa Gomes Adorno  Gustavo de Morais Veiga Jardim

Chapa Compasso à Frente 

Garibaldi Rizzo de Castro Júnior  Jorge Luis Perillo

Chapas: Titular    Suplente Votos

1.072

485

237

%

27,03%

59,75%

13,21%

Conselheiros CAU/BR

Conselheiros CAU/GO

Conselheiros CAU/GO

Conselheiros CAU/GO

Conselheiros CAU/GO

Conselheiros CAU/GO

Conselheiros CAU/GO

Conselheiros CAU/GO

Conselheiros CAU/GO

Conselheiros CAU/GO

Total 1.909 (1.794 válidos)

 São considerados eleitos os candidatos a Conselheiro Federal e respectivo Suplente aqueles que 

integram a chapa que obtiver o maior número de votos.

 Nos CAU/UF é assegurada a representação proporcional das chapas concorrentes que obtiverem 

quantidade de votos igual ou superior ao número de votos válidos, em cada Estado ou no Distrito 

Federal, dividido pelo respectivo número de conselheiros. Isto é, se uma chapa tem 30% dos votos, terá 

direito a eleger 30% dos Conselheiros. No cálculo da proporcionalidade, a fração igual ou maior que 0,5 

é arredondada para o número inteiro superior e a menor do que 0,5 é arredondada para o número 

inferior.

 O Presidente do CAU/UF é eleito por maioria de votos dos Conselheiros Estaduais, em votação secreta.

 O Presidente do CAU/BR é eleito pela maioria de votos dos Conselheiros Federais, em votação secreta.

Entenda como são computados os resultados das eleições do CAU

construir o primeiro parklet em 2013, dentro da X 
Bienal de Arquitetura de São Paulo. "Quando nós 
fizemos o parklet, foi a primeira vez que se colocou 
uma discussão pra dizer que a rua é da população, a 
rua não é do carro, não existe nenhum lugar na 
Constituição que diz que, se você comprar um carro, 
você ganha um estacionamento na rua de presente. 
Mas as pessoas acham que a rua é para a situação 
de automóveis, mas não é, a rua é para situação de 
automóvel, de bicicleta, de pessoas (...) Hoje existe 
uma mentalidade de que tudo que é público não é 
nosso. E tudo que é público é nosso, a gente tem 
que usar. Nós precisamos vir para as ruas", convida 
Lincoln Paiva. A entrevista, na íntegra, pode ser 
conferida no site .www.caugo.org.br

Residência Resistência, ocupação artística  que convidou artistas para a 

realização de grafites e outras expressões artísticas  em casa da Rua 20

Foto: Sophia Pinheiro

 Encerrando o primeiro ciclo das Aulas 

Magnas, o CAU/GO traz, no dia 21 de novembro, o 

a arquiteto e Urbanista Héctor Vigliecca em uma 

nova configuração: desta vez, todas as instituições 

de ensino estarão juntas como anfitriãs, na cidade 

de Goiânia, o que irá propiciar um momento único 

de integração entre os acadêmicos.

 Arquiteto e urbanista graduado pela 

Universidad da La Republica – UDELAR, em 

Montevidéu, Uruguai, com pós‐graduação em 

Urbanismo pela Università degli Studi di Roma, 

Itália. Fundador do Vigliecca & Associados, com 

escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com 

mais de 40 anos de carreira, desenvolve projetos 

Foto: Arquivo Pessoal 

Héctor Vigliecca,  com mais de 40 anos de carreira, é o palestrante da Aula Magna     

ALUÍZIO ANTUNES BARREIRA,  DIOGO PAIXÃO, FERNANDO C. 
CHAPADEIRO, GLEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, 
MARCOS ARIMATÉA, LEÔNIDAS ALBANO E MARIA ELIANA J. 
RIBEIRO
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