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Resumo das ATIVIDADES DA CPUA-CAU/BR 2018

Reuniões:

Ordinárias
11 Reuniões , 1 em São Paulo-SP e 2 em Belo Horizonte-MG com a
CPUA-CAU/MG.
Recebeu convidados externos em 3 das reuniões ordinárias;

Extraordinárias
4 Reuniões sendo 1 em São Paulo-SP

Técnicas
2 Reuniões sendo 1 em Brasília e outra em Belo Horizonte-MG

Eventos:



“Seminário Nacional de Política Urbana: por cidades humanas, justas e 

sustentáveis” promovido pelo CAU/BR e IAB - 3 e 4 de julho, em São Paulo. 



Principais atividades CPUA

Carta Aberta aos Candidatos nas Eleições 

de 2018 pelo Direito à Cidade
Manifesto dos Arquitetos e Urbanistas do Brasil em defesa do

Planejamento Urbano Solidário e Inclusivo

Debate e construção de uma agenda para as cidades, com o apoio da FNA, da 

AsBEA, da ABEA, da ABAP e da FeNEA.

Manifesto dos Arquitetos e Urbanistas do Brasil em defesa do um 

Planejamento Urbano Solidário e Inclusivo vetor da 

democracia, 

baseado em um plano nacional de desenvolvimento social e econômico

que atrelasse a ocupação do território nacional à economia, combinado

com a descentralização das definições das políticas regionais e locais e

uma maior participação popular nas discussões quem afetam a vida

urbana.



A CARTA É 

DIVIDIDA EM 

3 EIXOS



• Promover o apoio técnico para o planejamento das cidades

médias em processo de crescimento demográfico;

• Fomentar a produção da agropecuária familiar e a pesca para

fortalecer as pequenas cidades;

• Enfatizar a dimensão ambiental no planejamento urbano e

territorial a partir dos ecossistemas nacionais e suas

especificidades;

• Investir na ampliação e qualificação da rede ferroviária e

hidroviária visando maior integração do território nacional.

EIXO 1- Projeto nacional baseado na territorialização das 
políticas públicas





• Descentralizar a definição e execução das políticas públicas para

o desenvolvimento urbano, a partir de uma política nacional que

possibilite a incorporação de políticas regionais e locais para

garantir a sua efetividade;

EIXO 2- Governança urbana inovadora

• Revisar a Lei de Licitações com o objetivo de garantir uma maior

transparência na contratação de obras públicas;

• Cumprir as metas previstas da Agenda 2030 especialmente o

Objetivo 11 (Tornar as Cidades e os Assentamentos Humanos

Inclusivos, Seguros, Resilientes e Sustentáveis).





• Fortalecer o governo local para garantir o pacto federativo e reconhecer as

diversidades regionais;

• Restabelecer e ampliar os mecanismos de participação popular nas decisões

afetas às políticas públicas que tenha ação direta sobre o direito à moradia, ao

transporte público de qualidade e à cidade;

• Disponibilizar as informações de banco de dados georreferenciados e em

formato aberto, democratizando o acesso e possibilitando a análise pela

sociedade;

• Construir mecanismos para estimular a participação cidadã nas decisões sobre

as políticas urbanas;

• Valorizar a política das minorias que historicamente construíram a nação

brasileira tais como indígenas, africanos, imigrantes, respeitando ainda questões

de gênero, classe e etnias, fortalecendo a pluralidade de ações.

EIXO 3- Democratização da gestão dos territórios









Apoiou

Seminário PATRIMÔNIO X CIDADES - Os desafios da 
sustentabilidade 

17 a 19 de setembro de 2018 Boa Vista – RR



Apoiou

“Experiências com o desenvolvimento de 
indicadores para o acompanhamento do ODS 11” 

08 de outubro de 2018 Belo Horizonte – MG;



Apoiou

ODS 11 – “Experiências com o Desenvolvimento 
de Indicadores Locais- Apresentação dos 

Resultados” 
27 de novembro de 2018 Belo Horizonte – MG



Participou

Seminário ‘Gestão Inovadora de Bairros Históricos 
– Fábrica de Restauro’ SGIBHS

realizado pela CRI 10 e 11 de set;embro de 2018 São Paulo-SP



Participou

Seminário Legislativo 
11 de dezembro de 2018 Brasília-DF



Educação Urbanística no ensino fundamental

Definição de metodologia e sugestão de 3 formatos de material paradidático para

uso em salas de aula. Objetivos:

• Levar a discussão urbana para as escolas, entendendo que a cidade pode ser
cenário para diferentes disciplinas escolares;

• Desenvolver o olhar crítico dos alunos para o meio urbano;

• Entender como pequenas transformações urbanas podem influenciar a qualidade
de vida;

• Analisar como o desenho urbano pode permitir (ou restringir) a diversidade de
usos, e incentivar a pluralidade de pessoas com diferentes necessidades

• Entender que o conhecimento adquirido hoje irá contribuir para a construção de
uma cidade melhor no futuro.

Visão conectada com a Nova Agenda Urbana - Habitat III, Quito (2016).



Foram 86 respostas do questionário para professores, e 32 respostas para 
coordenadores pedagógicos, totalizando 118 superando mais de 100% do esperado 

*Previsão de entrega final maio de 2019.



ATIVIDADES DA CPUA-CAU/BR 2019

XLII ENEA - ENCONTRO DOS ESTUDANTES DE ARQUITETURA E URBANISMO na
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ em FORTALEZA, 20 A 26 DE JANEIRO DE 2019

Coordenadora da CPUA  na Mesa Redonda: 

Se alui macho !! Relação entre a natureza e os impactos da 
ação humana , 
com o Prof. Engenheiro agrônomo Itamar Freitas .

A apresentação pautou-se nas propostas dos 3 eixos da Carta Aberta aos 
Candidatos de 2018: Nossas Cidades pedem Socorro; 

Foram abordados os conceitos de natureza, impacto ambiental, 
ecossistema, os impactos da urbanização no ciclo hidrológico, ações 
inadequadas e o agravamento dos problemas de inundações e as medidas 
de mitigação das enchentes. 

O debate extrapolou o tema da mesa, demonstrando a relação do tema 
com o ensino e formação da arquitetura e urbanismo, além da relação desta 
com outras áreas do conhecimento e profissões, com o ensino de 
paisagismo e planejamento urbano. 



ATIVIDADES DA CPUA-CAU/BR 2019

Reunião com a Secretária de Desenvolvimento Regional e Urbano Adriana Melo,
30 de janeiro de 2019 - Propostas apresentadas pela CPUA convergiram com as que
estão sendo analisadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
Pasta buscará estimular a criação de Secretarias de Desenvolvimento Regional e

Urbano nos municípios. E interesse em programa de capacitação para os
municípios, no qual a CPUA complementou com a sugestão da presença de um
arquiteto em cada prefeitura municipal.



ATIVIDADES DA CPUA-CAU/BR 2019

Sistema Único de Planejamento Urbano – estratégias de
encaminhamento de Anteprojeto de Lei para criação de
sistema com estrutura administrativa interligada nas três
esferas do governo.

CPUA Itinerante - Visitas técnicas em áreas urbanas de
relevância nos municípios: dar visibilidade a situações
urbanas de precariedade e abandono nos estados
visitados.

Memorando de Entendimento ONU-Habitat (Parceria 
CRI): - Proposta de renovação com Plano de Trabalho em 
conjunto para 2019



Obrigado! 

comunicacao@caubr.gov.br

Obrigada!
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