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  FIQUE ATENTO!   
Pagamento do ISS é obrigatório a todos os profissionais liberais

Art. 25. É facultada a interrupção, por tempo indeterminado, do registro de pessoa jurídica 

que não estiver no exercício de suas atividades, desde que atenda às seguintes condições: 

I ‐ esteja em regularidade junto ao conselho;  

II ‐ não possua RRT em aberto; 

III ‐ não esteja respondendo a processo no âmbito do CAU. 

O pagamento do ISS é obrigatório a todos profissionais liberais. Se o profissional não está em 

exercício, ele deve notificar a prefeitura e cancelar a cobrança. Caso o profissional não tenha 

cancelado e deixou de pagar o imposto por não estar em exercício, ele pode regularizar a situação 

junto à Prefeitura através de uma Certidão Específica em que consta a ausência de RRT no 

período indicado, o que comprova o não exercício da profissão. Cabe ao CAU/GO, através da 

Certidão Específica, comprovar a existência ou não dessas RRTs. O profissional interessado deve 

preencher o formulário disponível no site do conselho dentro da aba "serviços online" e enviar 

para o e‐mail: suporte@caugo.gov.br solicitando a certidão.

Para requisitar a interrupção do registro de pessoa jurídica

1ª Semana da Ecologia Urbana de Goiânia terá diversas atividades 
práticas 

 A exposição Residência Resistência, ocupação 
urbana realizada pela Hábil Produção em parceria 
com diversos artistas da cidade em uma casa da Rua 
20 será encerrada no Sábado, 15, Com diversas 
manifestações culturais, recheadas de música e 
lanches  comunitár ios .  Haverá Of ic ina de 
Dobraduras em Papel com a arquiteta Laila Loddi, 
troca de desenhos, bazar, música com DJ Bruno 
Caveira e um bate‐papo com os artistas residentes, 
que irão contar as experiências e processos durante 
a ocupação da casa.

Vá lá

Onde: Rua 20, nº 159, Centro
Horário: 14h
Entrada franca

 Nos dias 14 e 15 de novembro o Centro 
Cultural Martim Cererê recebe o GO Rock & Afins, 
que contará com 16 bandas goianas e nacionais. O 
GO Rock, pioneiro no Estado, tem como objetivo 
valorizar a produção musical goiana, fortalecer a 
conexão entre artistas e colaborar para a difusão 
nacional do trabalho de bancas e artistias solo 
atuantes em Goiás. O GO Rock terá apresentações 
dos grupos Carne Doce, TNY, Tonto, Lucas Santtana, 
Bebel Roriz, Indústria Orgânica, Casa Bizantina, 
entre outros.

Vá lá

Onde: Centro Cultural Martim Cererê
Horário: 21h
Quanto: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
Informações: 3201‐4688

15 de novembro, 14h

Encerramento da Residência Resistência

14 e 15 de novembro, 21h

4ª edição do GO Rock & Afins

Seminário Nacional de Fiscalização em Brasília

Héctor Vigliecca é o convidado da Aula Magna, que será realizada 
no dia 21 de novembro

 O CAU/GO traz, no dia 21 de novembro, às 9h da manhã, o arquiteto e urbanista Héctor Vigliecca para 

ministrar a Aula Magna 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. O local será divulgado em breve. Na ocasião, estarão disponíveis para venda exemplares do 

livro de autoria de Héctor Vigliecca Hipóteses do Real – Concursos de Arquitetura e Urbanismo, que contará 

com sessão de autógrafos.

 Héctor Vigliecca é 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 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.

 A 1ª Semana da Ecologia Urbana de Goiânia, que será realizada de 25 a 30 de novembro, na Área II da 

PUC/GO, irá debater os fenômenos climáticos extremos vivenciados em todo o planeta,  como ilhas de 

calor, enchentes, secas, poluição do ar e da água e perda da biodiversidade e compartilhar experiências já 

testadas globalmente, que trazem soluções que melhoram a qualidade de vida das pessoas, ao tornar a 

cidade mais limpa e mais bonita. A Semana, que conta com recursos do Edital de Patrocínio do CAU/GO, irá 

reunir profissionais, pesquisadores e apaixonados pelo tema para compartilhar seus conhecimentos,entre 

eles os ingleses Dusty Gedge e Gary Grant e a brasileira Liza Andrade, os três especialistas em 

sustentabilidade ambiental (veja o currículo de cada um no site www.sobreurbana.com/ecologiaurbana) 

 Além de diversas palestras, a 1ª Semana da Ecologia Urbana irá desenvolver três oficinas. A Secretaria 

Municipal de Indústria e Comércio (SEMIC) oferecerá o Curso de Horta Urbana Sustentável, que visa 

incentivar o cultivo de plantas para o consumo próprio e promover um estilo de vida mais saudável e livre de 

agrotóxicos. Para abordar a questão da mobilidade urbana, Gabriela Silveira, Ary Soares Santos e Lais 

Rincon farão uma Oficina Colaborativa para Mapeamento de Rotas Cicláveis em Goiânia.

 Destaque também para o Workshop de Telhados Verdes de Pequena Escala, com duração de um dia 

inteiro e com componente teórico e prático, onde os participantes irão construir uma parcela de um telhado 

verde. Encerrando a programação, haverá um passeio comunitário no formato Jane's Walk, para conhecer e 

discutir sobre Goiânia e a sua realidade ambiental. O percurso e hora serão divulgados em breve.

 O GT de Fiscalização do Fórum de Presidentes reúne, nos dias 13 e 14 de novembro, presidentes de 
CAU/UFs, gerentes e analistas de Fiscalização dos CAU/UF e coordenadores das Comissões de Exercício 
Profissional dos Estados para o 1° Seminário Nacional de Fiscalização. A reunião ocorre no Auditório 
Roberto Salmeron, na Facduldade de Tecnologia da Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro, das 9h 
às 18h. O evento aborda temas como A Amplitude Social da Fiscalização, Fiscalização do Exercício Ilegal da 
Profissão, Fiscalização Intra‐SICCAU: RRTs Extemporâneos, RRTs com múltiplas atividades, Débitos, etc. Os 
participantes têm a oportunidade de trocas experiências bem sucedidas na fiscalização do exercício 
profissional.
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 O CAU/GO e o CAU/SP foram os únicos estados a terem três chapas na disputa eleitoral. Para o 

coordenador da Comissão Eleitoral de Goiás, Rodolpho Vizotto, todo o processo eleitoral transcorreu de 

forma tranquila e participativa. Segundo ele, as chapas foram muito participativas e estiveram atentas às 

solicitações da CE/GO e da CEN. O mesmo ocorreu com as páginas das chapas no facebook. "Pudemos 

perceber também que a divulgação e pedido de votos transcorreu de forma exemplar; no que chegou ao e‐

mail da CE/GO e pelo que vimos nas páginas das chapas, não houveram discussões nem acusações entre as 

partes, um processo bem amistoso", destaca. 

 Segundo Rodolpho, no começo do processo houve muitos questionamentos e dúvidas, 

principalmente no período de inscrição das chapas, no entanto as dúvidas foram solucionadas e todas as 

chapas conseguiram se inscrever. Ocorreu também uma solicitação de impugnação de uma candidata, que 

foi encaminhada à chapa denunciada que procedeu com a pronta correção do problema. A solicitação de 

impugnação foi julgada procedente pelos membros da CE/GO e acatada por unanimidade, não acarretando 

penalidades à chapa impugnada, já que o problema constatado foi corrigido em tempo hábil. 

 "Sobre o processo como um todo, a CE/GO sempre se preocupou em dar publicidade e divulgar todas 

as informações e questionamentos da CEN, para termos o processo o mais limpo e lícito possível, 

garantindo o mesmo direito e dever a todos os envolvidos", afirma. "Todas as chapas eram compostas por 

pessoas íntegras que buscavam a maior legitimidade, veracidade e licitude do processo; o que levou a não 

termos grandes problemas", completa. 

Eleições no CAU/GO transcorreram de forma tranquila

 Para participar do evento, pode se adquirir um passaporte, que dará acesso a todas as palestras, ou 

comprar o ticket individual para cada ida. Para o workshop de Telhados Verdes será cobrado em ticket 

individual. Já os cursos de Horta Urbana e de Rotas Cicláveis serão gratuitos e estão com as inscrições 

abertas no site do evento: www.sobreurbana.com/ecologiaurbana

Como participar

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

Jornalista responsável: Ana Maria Morais (JP-GO 01147)
Diagramação: Estefane Carolina 
www.caugo.org.br - comunicacao@caugo.gov.br
Endereço: Avenida do Comércio, nº 35, 3º andar, Edifício Concept Office, 
Vila Maria José. Goiânia Goiás - CEP: 74.815.457 l Telefone: 62 3095-3908

O arquiteto e urbanista Héctor Vigliecca, responsável por projetos como Parque Novo Santo Amaro V e Arena Castelão, é o convidado da Aula Magna do CAU/GO 

Senado aprova carreira de Estado para arquitetos e urbanistas

 A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, no dia 5 de novembro, projeto que 
considera as carreiras de arquiteto, engenheiro e engenheiro agrônomo que trabalham para o poder 
público como essenciais e exclusivas de Estado. O PLC 13/2013 segue direto da CCJ para sanção da 
presidente da República.
 Segundo o relator da matéria, senador Romero Jucá (PMDB‐RR), o objetivo da proposta é valorizar as 
categorias, incentivando ao ingresso e à permanência na administração de profissionais de qualificação 
tecnológica. A aprovação foi por oito votos a seis. 
 Com a aprovação do projeto, os profissionais dessas carreiras têm direito a garantias especiais contra 
a perda dos seus cargos, se forem servidores públicos estáveis. O CAU/BR e diversas outras entidades do 
setor, como a ANSEAF (Associação Nacional dos Servidores Engenheiros(as), Arquitetos(as) e 
Agrônomos(as) do Poder Executivo Federal) e o CREA, trabalharam insistentemente junto ao Senado pela 
aprovação da proposta.

Diversas entidades do setor lutaram pela aprovação da proposta 

Foto: Arquivo Pessoal 

 No Perspectiva nº 102, na matéria intitulada "Sobreurbana e Instituto Mobilidade Verde montam a 

primeira Vaga Viva de Goiânia", foi publicado que o ambientalista Lincoln Paiva foi o coordenador da 

montagem da Vaga Viva, mas a idealização e coordenação da montagem foi uma ação da Sobreurbana, 

escritório de intervenção urbana que tem realizado diversas atividades em ocupação urbana na capital 

goiana. 

Errata


