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Presidentes de CAU/UFs debatem sobre temas dos Estados e ainda assistem a palestra do arquiteto e secretário de SP Fernando Mello

Foi realizada em São Paulo nos dias 05 e 06 de fevereiro, a primeira reunião do Fórum de Presidentes de
2013. Compareceram 25 dos 27 dirigentes de CAU/UFs e contou também com a presença do presidente do
CAU/BR Haroldo Pinheiro. Foram tratados temas como fiscalização, gestão administrativa, exercício profissional
e ensino. Sobre a fiscalização, Grupo de Trabalho o qual o presidente do CAU/GO, John Silveira faz parte, foram
ouvidos os relatos dos presidentes sobre como está funcionando em seus estados. Foi identificada a necessidade
de realizar um seminário nacional, com a participação de todo quadro técnico dos CAU/UFs, em data e local a
serem definidos. Deliberou-se ainda que os dirigentes serão integrados ao grupo virtual de discussão de
fiscalização, onde são realizadas trocas de experiência entre todos os envolvidos com o tema.
Durante o encontro o CAU/BR apresentou o plano de gestão do Conselho, que irá contemplar todos os
estados. Ainda foi aventada a possibilidade da realização de um concurso nacional para a efetivação dos
colaboradores da entidade nos estados. Nesta reunião também foi realizada a eleição da nova coordenação do
Fórum de Presidentes. O presidente do CAU/DF, Alberto Alves de Faria foi eleito coordenador e o presidente do
CAU/SC, Ronaldo de Lima, coordenador adjunto do colegiado.
Além disso, a convite do presidente John Silveira, foi realizada palestra do arquiteto Fernando de Mello
Franco, Secretário de Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo, que falou sobre sua experiência
profissional. Em sua exposição, o arquiteto comentou suas formulações para o trabalho junto à pasta que dirige.
Ao final da palestra, os presentes puderam trocar experiências e opiniões sobre a problemática urbana das
cidades brasileiras.
Fernando Mello Franco
Foto: Divulgação
O Secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo é sócio
do escritório de arquitetura MMBB desde 1991, com atuação em projetos
e interferências em áreas públicas. Nomeado recentemente para a pasta,
ele é o responsável pelo projeto Arco do Futuro que propõe transformar o
traçado urbano da cidade, revertendo a lógica da cidade radial criada pelo
prefeito Prestes Maia (1896-1965) - plano implantado a partir de 1930 em
São Paulo, responsável pela ocupação dos fundos de vale, principal causa
das enchentes. A tese de doutorado de Mello Franco aborda justamente a
criação da cidade, com o título A Construção do Caminho. O arquiteto
também possui uma carreira acadêmica conceituada: além dos 13 anos
dedicados às aulas no curso de Arquitetura e Urbanismo da USP, o
secretário também já foi professor visitante da Universidade de Harvard.

Representantes das entidades presentes na audiência pública promovida na Câmara de Vereadores para tratar da segurança nas boates

Foi realizada na última segunda-feira, audiência pública com representantes da Associação de Bares,
Restaurantes e Similares (Abrasel), Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano Sustentável, Secretaria Municipal de Fiscalização, Secretaria de Defesa Social,
Sindicato dos Músicos e Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO). A audiência teve como
objetivo tratar da situação das boates e casas de eventos que funcionam em Goiânia.
A reunião foi promovida pelo vereador Djalma Araújo (PT), presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor na Câmara. Ele disse que um dos problemas identificados é o fato de muitas boates e casas noturnas
tirarem licença como bares e acabarem funcionando de forma irregular.
Representando o CAU/GO, a gerente técnica Isabel Barêa, falou aos presentes da obrigatoriedade de
responsável técnico em qualquer projeto e execução de obra. Ela ainda ressaltou que o Conselho faz parte do
Grupo de Inspeção Predial que vem estudando desde o ano passado a atualização das normas de prevenção e
combate a incêndio. Ao final da reunião ficou acordado que será criado um comitê com as entidades presentes
que terá a função de contribuir com as ações que envolvem a segurança dos espaços públicos da cidade.

O CAU/GO, assim como a maior parte dos CAU/UFs está desenvolvendo ações de conscientização à
segurança dos espaços de uso público, em resposta a tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria (RS). Dentre as
providências tomadas em Goiás, foi solicitada reunião com o Ministério Público Estadual, por meio da promotora
de Justiça do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural, Alice de Almeida Freire, para o próximo dia 19. O
Conselho entende que é preciso realizar uma ação integrada com o MP/GO afim de realizar inspeções técnicas
nos locais de aglomeração de pessoas.
A equipe de fiscalização do CAU/GO foi ampliada recentemente com a
contratação de agentes de fiscalização por meio de processo seletivo e ainda
conta com profissionais no cadastro de reserva. O resultado do certame está
publicado no site do CAU/GO (www.caugo.org.br). A atuação dos fiscais
arquitetos e urbanistas do conselho consiste em garantir a prestação de serviços
de qualidade, com condições de segurança, a serem realizados por profissionais
legalmente habilitados. Os fiscais recebem denúncias pelo telefone 3095-4655 e
por meio de formulário presente no site do CAU/GO.

O atendimento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) será suspenso nos dias 11 e 12 de
fevereiro (segunda e terça-feira), em virtude do feriado nacional de Carnaval. As atividades serão retomadas
normalmente no dia 13 de fevereiro (quarta-feira de cinzas) a partir das 13 horas, com atendimento presencial
e por telefone.

A Lei 12.378/2010 garante em seu artigo 8º que a Carteira Profissional emitida pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo possui fé pública e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais.
Isso significa que a Carteira Profissional é o documento de identidade do arquiteto e urbanista. A Lei
12.378/2010 pode ser encontrada no site www.caugo.org.br.
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Local: Centro Cultural Goiânia Ouro – Rua 09, Centro, Goiânia (GO).
Trata-se de uma comédia de costume, onde três passadeiras da Pousado
do Rio Quente, em Caldas Novas, conversam sobre temas como cantores
da moda, comidas típicas, expressões e ditados populares.

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer, Goiânia (GO). Festival
de Rock que se torna uma alternativa para quem quer fugir da
festa tradicional do Carnaval. Em dois dias vão se apresentar
28 bandas, das 16h às 1 hora. Ingresso: 1 kg de alimento não
perecível.

