CPUA/RS

– Plano de Trabalho - 2019
1- Debater e analisar a legislação existente, bem como os
projetos de lei que dizem respeito à Politica Urbana e Ambiental.
2- Organizar e acompanhar as representações do CAU/RS em
conselhos, colegiados, grupos de trabalho e demais órgãos em que
o Arquiteto e Urbanista deve estar presente.
3- Realizar encontros entre CPUA-CAU/RS com agentes políticos
das esferas municipal, estadual e federal, priorizando temas urbanos
e ambientais.

Art. 24 Lei12.378/2010

3 – Plano de Trabalho – 10 Diretrizes
4- Atuar e/ou encaminhar representantes para participar de
Grupos de trabalho e Fóruns Interativos junto às Câmaras de
Vereadores, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados.
5- Acompanhar os resultados sobre a Carta Aberta entregue aos
candidatos em 2018, verificando as propostas resultantes das
equipes de transição nos estados e retornos concretos dos novos
governos.
6- Participar dos eventos externos relacionados à politica urbana e
ambiental.

4 – Plano de Trabalho
7- Desenvolver convênios e parcerias com órgãos federais, estaduais,
municipais e outros envolvidos com politica urbana e ambiental.

8- Contribuir na realização dos eventos nas temáticas relacionadas à
politica urbana ambiental, como a UIA (Rio de janeiro,2020) e o próximo
Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR .

9- Idealizar projetos e parcerias entre o CAU/RS, gestores e associações
municipais para definição de instrumentos que possibilitem resultados
positivos para a gestão urbana e frisem a importância da participação ativa
do Arquiteto e Urbanista em todo o processo de elaboração e implantação
das cidades.

5 – Plano de Trabalho
10- Elaborar publicações sobre a atuação do Arquiteto e Urbanista no
âmbito das politicas urbanas e ambiental, com o propósito de
desenvolver a consciência urbana e ambiental junto a arquitetos,
gestores e à sociedade, definindo a metodologia e material de
divulgação.

Item 2- Plano de Trabalho - Representações
- Organizar e acompanhar as representações do CAU/RS em
conselhos, colegiados, grupos de trabalho e demais órgãos em
que o Arquiteto e Urbanista deve estar presente.
• 06/05 – Encontro com representantes do CAU no estado.
• Alinhamento nas posições dos representantes baseado no
documento do CAU/BR.

Item 9 - Plano de Trabalho - Participações
- Idealizar projetos e parcerias entre o CAU/RS, gestores e
associações municipais para definição de instrumentos que possibilitem
resultados positivos para a gestão urbana e frisem a importância da
participação ativa do Arquiteto e Urbanista em todo o processo de
elaboração e implantação das cidades.
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