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O CAU está marcando presença nos debates sobre reforma urbana 
que acontecem pelo país

Em debates promovidos em São Paulo, onde o tema é um dos prioritários para a capital, o 

presidente do CAU/BR afirmou que é preciso construir uma “Política de Estado” para Arquitetura e 

Urbanismo e construção das cidades. “Se tivéssemos preparado essa discussão a tempo de articular 

os investimentos aplicados na organização do Pan-Americano, da Copa do Mundo, do ‘Minha Casa 

Minha Vida’, das Olimpíadas 2016, para melhorar as cidades, com um objetivo projetado, imaginem 

as mudanças qualitativas que já estaríamos promovendo”, disse no Seminário Q+50, promovido 

pelo Instituto de Arquitetos do Brasil. 

No Rio de Janeiro, o CAU/RJ participou de audiências públicas sobre o Píer em formato de “Y” e a 

implantação de novas vias de transporte público no centro da cidade. No caso do Píer em “Y”, o CAU 

apresentou plantas técnicas mostrando que o projeto não se integra ao seu entorno urbano, 

recentemente revitalizado. Quanto ao Centro, o presidente do CAU/RJ propôs ao arquiteto 

responsável realizar um estudo demonstrando as vantagens e desvantagens dos locais escolhidos 

para implantação de BRT e VLT nas avenidas.

Na Paraíba, o CAU/PB promoveu um amplo debate sobre as questões urbanísticas de João Pessoa. 

A troca de experiências contou com representantes da Prefeitura de João Pessoa, do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Instituto do Patrimônio Histórico da Paraíba e do 

Sindicato dos Arquitetos. Em Goiás, o CAU/GO publicou um extenso relatório sobre os parques 

urbanos da cidade, em parceria com a Polícia Civil e a Universidade Católica de Goiás. O relatório 

apresentou um diagnóstico completo de sete parques e concluiu que as construções no entorno das 

áreas protegidas já causaram transformações ambientais significativas. 

Nesses e em outros estados, o CAU está cumprindo sua obrigação de "pugnar pelo aperfeiçoamento 

do exercício da Arquitetura e do Urbanismo", conforme determinado pela Lei 12.378/2010, bem 

como de regulamentar a prática da profissão em sintonia com as iniciativas que têm como objetivo 

elevar a qualidade do planejamento das cidades brasileiras.
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