
PROCESSO -

INTERESSADO CAU/BR e CEN-CAU/BR

ASSUNTO Aprovação de alterações nas datas de eventos do CAU/GO

DELIBERAÇÃO N. 02/2020 – CE-CAU/GO

Aprova  as  alterações  nas  datas  dos  eventos
promovidos  pelo  CAU/GO  durante  o  Processo
Eleitoral.

A COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE

GOIÁS, instituída conforme o artigo 38 da Resolução n. 179 CAU/BR de 22 de agosto

de 2019 e, aprovada pela Deliberação Plenária CAU/GO n. 161 de 28 de fevereiro de

2020 e, reunida ordinariamente por meio de videoconferência no dia 09 julho de 2020,

no uso das competências que lhe conferem o art.  31, caput e  § 2º  da Resolução

CAU/BR nº  179, de 22 de agosto de 2019 (Regulamento Eleitoral  do CAU) após

análise do assunto em epígrafe, e

Considerando  o  contexto  atual  relacionado  às  restrições  de  mobilidade  e  de

encontros com presença física, decorrentes da crise de saúde pública decorrente da

pandemia de Covid-19. 

DELIBEROU:

Art. 1º. Aprovar na forma do anexo desta Deliberação, as alterações nas datas dos

eventos  promovidos  pelo  CAU/GO,  inicialmente  previstas  conforme  calendário

divulgado no site do Conselho.

Art. 2º. Encaminhar a presente deliberação à CEN-CAU/BR para ciência. 

Goiânia, 09 de julho de 2020



Considerando a autorização do Conselho Diretor, a necessidade de ações cautelosas

em defesa  da  saúde  dos  membros  do  Plenário,  convidados  e  colaboradores  do

Conselho e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a

autenticidade das informações prestadas. 

Ennio Jacintho Danesi

Assessor Técnico da CE-CAU/GO



ANEXO

Programação  de  eventos  do  CAU/GO  2020  reajustados  em  razão  das

restrições de mobilidade e de encontros presenciais, decorrentes da crise de

saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19.

17 a 22 de agosto - Semana do Patrimônio Histórico 

Eventos: Live sobre Patrimônio Histórico

Debate sobre a importância do Setor Sul para Goiânia.

2 ou 3 de setembro - Aula Magna 2020/2 

Evento programado: Live sobre Projeto Arquitetônico - redes sociais. 

14 a 18 de setembro - Semana da Habitação 

Live sobre Habitação de Interesse Social - redes sociais.

Entrega virtual do prêmio do concurso de projetos de habitação de interesse social.

9 a 13 de novembro - Seminário de Arquitetura e Urbanismo 

Tema: Ensino de Arquitetura. 

7 a 11 de dezembro - Semana do Arquiteto e Urbanista. 

Live sobre: a função social do arquiteto, o trabalho do arquiteto de interiores, o 

trabalho do arquiteto paisagista.

Sessão de cinema festiva: Filme a escolher sobre arquitetura e urbanismo. Sessão 

virtual com link para acompanhar o filme pelo site do CAU/GO.

Entrega virtual ou presencial do projeto de habitação de interesse para a Agência 

Goiana de Habitação.
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