CARTA DE GOIÂNIA
Os presidentes do CAU/UF reunidos nos dias 26 e 27 de junho de 2012 em Goiânia, durante
Seminário de “Arquitetura e Urbanismo – Experiências e Desafios no Processo de Implantação
do CAU” fazem público o significado e importância do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
no processo de inclusão social e qualificação da arquitetura e de nossas paisagens urbanas.
Neste sentido é preciso que no momento de implantação e consolidação dos conselhos nos
estados venha ocorrer a união de esforços dos conselheiros eleitos, das entidades e dos
profissionais da Arquitetura e do Urbanismo.
Para colaborar com o fortalecimento do Conselho, os presidentes aqui reunidos reiteram o
apoio às questões abaixo relacionadas:
1. Reafirmar a unicidade em torno da liderança do CAU/BR;
2. Ampliar a atuação do conselho tendo como bandeiras questões como assistência
técnica e concursos públicos na área de arquitetura e urbanismo;
3. Urgência em resgatar os valores retidos por alguns Crea’s oriundos da arrecadação de
quantias pagas pelos arquitetos brasileiros no ano de 2011;
4. Urgência em harmonizar entre os estados o organograma funcional dos Conselhos
como forma de orientar, disciplinar e fiscalizar os recursos a serem disponibilizados às
unidades da federação que ainda não possuam condições financeiras de subsistência;
5. Disponibilizar grupo de presidentes para colaborar com o CAU/BR em temas diferentes
de questões administrativas e financeiras;
6. Definir um cronograma de reuniões de presidentes, a partir de uma pauta de assuntos
administrativos e funcionais do CAU/UF;
7. Construir um roteiro de ações para a implantação dos projetos pilotos de fiscalização,
como forma de condução coordenada, de maneira que possa ser avaliadas
periodicamente;
8. Reafirmar a unicidade da Arquitetura e Urbanismo em torno dos grandes temas:
edificação, paisagem e urbanismo;
9. Manifestar-se contrários a aprovação do projeto de Lei que cria a profissão de
paisagista;
10. Considerar que o advento de criação do CAU abre possibilidades para arquitetos
brasileiros iniciarem projeto de inserção política que viabilize a implementação na
prática dos conhecimentos inerentes em prol da valorização e da qualidade de vida
nas cidades;
11. Inserir na pauta do CAU/BR resoluções sobre temas relativos a gestão e administração
do CAU/UF: a normatização da RRT derivada e gestão dos arquivos dos Crea’s.
12. Definir parcerias entre CAU/UF para encaminhar os processos licitatórios mais
urgentes;
13. Sugerir em âmbito estadual assessorias parlamentares para interagir com os poderes
constituídos;

Para apoiar e alcançar os objetivos acima citados pretende-se criar um Fórum Permanente de
Presidentes de caráter exclusivamente consultivo e com a participação do presidente do
CAU/BR. Entende-se que assim as demandas estaduais trazidas pelos respectivos presidentes,
podem ajudar a construir soluções eficazes às diversas realidades.

Goiânia, 27 de junho de 2012.

1 - CAU/GO
2 - CAU/AL
3 - CAU/PI
4 - CAU/SP
5 - CAU/ES
6 - CAU/PR
7 - CAU/PB
8 - CAU/RJ
9 - CAU/MG
10 - CAU/AM
11 - CAU/DF
12 - CAU/SE
13 - CAU/SC
14 - CAU/CE
15 - CAU/RO
16 - CAU/MT
17 - CAU/BA
18 - CAU/MS

