
 

 

 

RELATÓRIO GERAL DOS ENCONTROS REGIONAIS ENTRE AS CPUAs 

1.0. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Considerando que a Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAU/BR tem a competência de:  

I – propor, apreciar e deliberar sobre matéria de caráter legislativo, normativo ou contencioso em 

tramitação nos órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, relacionados à política 

urbana e ambiental;  

II – propor a participação do CAU/BR em eventos, em forma de missão, no âmbito de sua 

competência, quando constantes em seus planos de ação;  

III – apreciar e deliberar sobre o rebatimento de ações e normativos internacionais que tratam de 

questões de política urbana e ambiental, em conjunto com as comissões competentes;  

IV – propor, apreciar e deliberar sobre diretrizes para implementação de ações visando ao 

aperfeiçoamento da política urbana e ambiental no País;  

V – propor, apreciar e deliberar sobre diretrizes e ações para difusão e valorização de política 

urbana e ambiental;  

VI – propor, apreciar e deliberar sobre ações articuladas de política urbana e ambiental entre o 

CAU/BR e os CAU/UF;  

VII – monitorar e avaliar o exercício da prática profissional no contexto do planejamento urbano e 

ambiental e da expansão das cidades; e  

VIII – acompanhar o desenvolvimento dos projetos do Planejamento Estratégico do CAU, 

relacionados às suas atividades específicas.  

Considerando que as CPUAs estão imbuídas da missão de construir alternativas e buscar uma 

estratégia de defesa e recuperação do patrimônio construído, que promova a regeneração dos 

centros históricos com inclusão social, desenvolvimento econômico e equilíbrio ambiental.  

Os Encontros das CPUAs (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste) fazem parte da agenda da 

CPUA Itinerante, iniciativa da CPUA-CAU/BR que pretende percorrer as regiões do país para 

reconhecer a realidade da preservação do patrimônio histórico nas cidades brasileiras e as 

problemáticas regionais no cotidiano das cidades. 

A aproximação dos profissionais de arquitetura nos encontros da Comissão de Planejamento 

Urbano e Ambiental das cinco regiões em parceria com a CPUA do CAU/BR, assinala a intenção 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo em abrir um diálogo com a sociedade, arquitetos e 

gestores públicos com objetivo de buscar soluções para os problemas complexos de nossas cidades 

e, em recorte, os desafios do cenário de estagnação dos centros históricos. 

“Não podemos ficar isolados e pensar que estamos sozinhos à frente de projetos tão complexos. 

Precisamos adotar esta forma de trabalho como metodologia pra se trabalhar territórios”, afirmou a 

coordenadora da CPUA-BR, Josélia Alves. 

 

2.0. ANÁLISE DOS EVENTOS REGIONAIS DA CPUA ITINERANTE. 2019 

1. SEMINÁRIO REGIONAL DAS CPUAS/SUL  



 

 

Data: 05 de junho em Florianópolis – SC 

Temática: Renovação Urbana 

Programação: 

 Mesa de Abertura com representação do CAU/BR, CAU/PR, CAU/SC, CAU/RS, CEAU/SC  

 Mesa 01: As realidades da Renovação Urbana. Experiência de Joinville – Anne Lise Soto 

(PMJ) / Experiência de Blumenau – Alexandra Demenighi e Camila Dix (PMB) / Experiência de 

Lages – Fabiano Teixeira dos Santos (UNIPLAC) / Experiência de Florianópolis – Elson Pereira 

(UFSC)  / Experiência de Porto Alegre –  Thiago Holzmann da Silva (CAU/RS) / Vanessa Pereira 

(Consultora independente IPHAN/UNESCO)  

 Mesa 02: Renovação urbana: Habitação, Economia, Patrimônio, Gestão do Território, 

Instrumentos de planejamento. Marina Toneli Siqueira (UFSC) / Ágata Depiné (VIA/UFSC) / 

Cláudio Forte Maiolino (CAU/PR) / Marcelo Leão (IBDU) / Karol Carminatti (PÓS-ARQ UFSC) / 

Emílio Merino (CAU/RS)  

 Mesa de Encerramento com representação da Prefeitura de Florianópolis do CAU/BR, 

CAU/PR, CAU/SC, CAU/RS, CEAU/SC. 

Objetivos:  

A Caminhada Jane Jacobs promovida pelo CAU/SC, teve o objetivo de dar visibilidade a situações 

urbanas de precariedade e abandono na área leste do centro histórico de Florianópolis, com a 

participação dos atores locais. Para tanto os arquitetos e urbanistas locais, preocupados com a 

qualidade urbana das cidades e tendo em vista o direto à cidade e sua função social, têm estudado a 

área a fim de compreendê-la e contribuir com melhores práticas para Renovação Urbana, sem a 

exclusão dos atores locais que participam historicamente deste espaço. A proposta do evento é dar 

subsídio as Câmaras Temáticas para a elaboração de documento de entendimento e recomendação 

do CAU sobre o tema.  

O evento “Análise de Territórios Complexos: a renovação urbana de áreas centrais históricas” teve 

como objetivo mostrar outras situações de precariedade e abandono urbano e fornecer subsídios 

para a elaboração e publicação de entendimentos sobre o tema, bem como elaborar recomendações 

para o enfrentamento do problema. Contribuindo assim para fomentar novas soluções, visando a 

transformação significativa da construção e gestão dos espaços urbanos. Além de renovar os 

compromissos técnicos e políticos sobre o tema desenvolvimento urbano sustentável e resultar 

numa construção coletiva entre profissionais especializados, no intuito de construir um 

posicionamento para orientação de prefeituras e outros órgãos.  

Relato:  

Trata-se de uma visita a área leste do centro histórico de Florianópolis com a participação dos atores 

locais. A área leste é uma área "abandonada" e tem sido objeto de pesquisa e projeto. Hoje há um 

projeto de tornar essa região em um distrito criativo fomentando a economia criativa. Após o 

conhecimento das realidades, e apresentadas experiências e estudos / levantamentos que abordam a 

questão e o patrimônio em diversas cidades da Região Sul, foi aberta discussão para debater 

tecnicamente como cada setor contribui (ou não) para a renovação urbana, a fim de embasar a 

criação de um documento de entendimento/recomendações do CAU. Desenvolvimento econômico 

não pode ser inimigo do patrimônio, as intervenções assistencialistas não são sustentáveis Vanessa 

Câmara técnica “Cidade patrimônio de todos”. 



 

 

Resultado: 

Resultou do evento o modelo de metodologia que poderá ser utilizado nas demais regiões (NE, N, 

CO, SE), que realizarão o “Seminário Regional de CPUAs” e a “CPUA Itinerante”. Além da 

assinatura de um Memorando de Intenções que selou o compromisso de cooperação entre os 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul para a 

fomentar “o exercício profissional, o contexto do aperfeiçoamento e do planejamento urbano e 

ambiental e assistência técnica pública e gratuita”. Pela visão da CPUA CAU/SC se chegou a uma 

questão maior, do Direito a Cidade. 

Desafios: 

Como levar esse debate de forma democrática para permear na sociedade civil e como o CAU pode 

condensar essas informações para orientar com maior precisão as gestões públicas, envolvendo o 

máximo de atores e promovendo efetivamente a “justiça social com equidade”?  

  

2. SEMINÁRIO REGIONAL DAS CPUAS/NORDESTE 

Data: 07 de agosto em Natal – RN 

Temática: Patrimônio 

Programação: 

 Palestra: Demolições, debates e tentativas pioneiras de preservação em Salvador e Recife 

(1909-1933) - arquiteta e urbanista Gabriela Assunção. 

 Apresentação do Processo de candidatura do Forte dos Reis Magos à Patrimônio da 

Humanidade – representante do IPHAN-RN. 

 Palestra “Intervenções do Patrimônio Arquitetônico Potiguar” – arquiteto e urbanista Haroldo 

Maranhão. 

 Natal Desenhada: ações de Educação Patrimonial do grupo Urban Sketchers Natal – arquitetos 

e urbanistas Eunádia Cavalcante e José Clewton do Nascimento. 

 Apresentação do Projeto de Extensão “Ribeira Minha Ribeira” – arquiteta e urbanista Ilana 

Paula Revoredo. 

 Olhos da Ribeira: Projeto de Requalificação Urbana – arquitetos e urbanistas Marcela Lorena 

Farkat Scheer, Nicholas Saraiva Martino e Dmetryus Targino Marques de Souza. 

 Palestra “Projeto Viva o Centro” – Delcindo Medeiros, comerciante do centro de Natal. 

 Caminhada até o "Beco da Lama" com paradas no percurso em alguns Edifícios Históricos: 

programação de visitas, discursos e explanações. 

Objetivo: 

O evento tinha o intuito de trocar experiências no campo do patrimônio na cidade para traçar 

estratégias conjuntas de atuação, sempre visando zelar pelo planejamento territorial, defender a 

participação dos arquitetos e urbanistas na gestão urbana e ambiental, e estimular a produção da 

Arquitetura e Urbanismo como política de Estado. 

Relato: 



 

 

O Seminário contou com a palestra da arquiteta e urbanista Gabriela Assunção com o tema: 

“Demolições, debates e tentativas pioneiras de preservação em Salvador e Recife (1909- 1933)” que 

constituiu um momento de falar sobre as repercussões nos debates urbanos. A segunda palestra foi 

com a consultora do IPHAN-RN, Cintia Camila que apresentou o documento referente ao processo 

de candidatura do Forte dos Reis Magos à Patrimônio da Humanidade, que incluiu listar uma série 

de aspectos técnicos para que o forte seja aceito como bem seriado do conjunto de fortificações do 

Brasil. O arquiteto e urbanista Haroldo Maranhão ministrou a palestra “Intervenções do Patrimônio 

Arquitetônico Potiguar”, onde apresentou duas propostas urbanísticas projeto do parque da fortaleza 

dos Reis Magos e do Centro Cultural da Capitania das Artes. De tarde, tivemos a palestra “Natal 

Desenhada: Ações do Grupo Sketchers Natal”, proferida pelos arquitetos e urbanistas, Eunádia 

Cavalcante e José Clewton do Nascimento de um grupo não formado exclusivamente por 

arquitetos. O grupo abriu a participação para a sociedade civil num exercício de olhar para a 

arquitetura histórica. Já Eunádia Cavalcante, falou do quanto o movimento é agregador 

“Unificamos essas atividades já desenvolvidas pelo Grupo Sketchers e elaboramos um projeto de 

extensão, que convida pessoas que conhecem bem a Ribeira para participar de encontros que 

envolvem desenho, roda de conversa e música, agregando, inclusive, outros projetos ligados à 

música da Universidade. A arquiteta e urbanista Ilanna Revorêdo falou do seu projeto de extensão 

“Ribeira Minha Ribeira”, que surgiu com objetivo de sensibilizar alunos para a questão do 

patrimônio histórico-cultural, em que todas as ações são feitas pelos alunos e este ano resolveram 

ampliar a área de atuação e estendeu o projeto para todo centro histórico e edificações tombadas. Os 

arquitetos e urbanistas Lorena Farkat, Nicholas Saraiva e Dmetryus Targino, que falaram sobre 

“Olhos da Ribeira: Projeto de Requalificação Urbana, apresentando ideias de gestão participativa 

para melhorar a economia local para trazer o desenvolvimento para o bairro, atualmente 

abandonado. Por fim, o empresário Delcindo Mascena falou sobre o projeto que encabeçou para 

resgatar o Centro, o “Viva o Centro” e relatou: “Em 2017 comecei a observar uma redução do 

movimento no Centro de Natal, devido a uma greve dos policiais, insalubridade das ruas e a 

insegurança gerada por tal. Iniciei assim, a busca por meios para solucioná-los e com o apoio dos 

demais empresários, criamos uma associação”. O evento se encerrou com uma caminhada até o 

Beco da Lama, espaço conhecido pela boêmia e pelas manifestações culturais, transformado 

atualmente por intervenções artísticas, sobretudo na área do grafitti, sendo uma verdadeira galeria a 

céu aberto e um novo ponto turístico da Cidade. 

Resultado: 

Foi o primeiro evento contribuindo com o debate de Patrimônio e foram levados casos de Recife e 

Salvador. A gestão em cidades costeiras é complexa devido ao interesse político e econômico 

apenas pelo turismo, praias e demais atrativos, deixando de lado os centros, portos e demais 

elementos de memória da cidade Destacamos exemplos de projetos de extensão como o da Ribeira 

e o exemplo do projeto, que hoje é associação VIVA O CENTRO. Esse último fruto de iniciativa 

pessoal de um comerciante que demonstrou ser possível lutar por uma ideia e recuperar 

urbanisticamente uma área degradada, “forçando” a prefeitura a levar serviços de qualidade ao 

centro e realizar ações de revitalização de memória coletiva significativa. O trabalho feito no Beco 

da Lama serve de referência e de inspiração para todos urbanistas.  

Desafio: 

Como direcionar o olhar da sociedade civil para o patrimônio histórico? Não deve ser visto como 

área degradada, ruína, mas como um espaço público com potencial de infraestrutura e identidade 

local. 



 

 

Exemplo de projetos de extensão como o Projeto Olhos da Ribeira e o exemplo do projeto, que hoje 

é associação VIVA O CENTRO. Esse último fruto de iniciativa pessoal de um comerciante que 

“forçou” a prefeitura a levar serviços de qualidade ao centro e realizar ações de revitalização na 

área. 

  

3. SEMINÁRIO REGIONAL DAS CPUAS/NORTE 

Data: 13 de setembro em Manaus – AM 

Temática: Impacto da Urbanização na Qualidade Ambiental e Social 

Programação:  

 Visita pelo Prosamim Igarapé de Manaus e finaliza no Parque Jefferson Peres. 

 Seminário: Impacto da Urbanização na Qualidade Ambiental e Social. 

 Urbanização de assentamentos precários e áreas de preservação: As ações do programa de 

aceleração do crescimento em Rio Branco/AC. 

 PAC – Urbanização de assentamento precário em Belém/PA. 

 PROSAMIM – Programa Social e Ambiental de Manaus/AM. 

Objetivo:  

Analisar os projetos de urbanização na região e os financiamentos para esses projetos a fim de 

debater o quanto estes realmente resolvem os problemas de infraestrutura e habitação social. 

Relato:  

O seminário iniciou com a palestra dos representantes da UGPE, que trataram sobre o Programa 

Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, apresentando o passo a passo de todos os avanços do 

projeto para a população fixada a margem dos igarapés. Em seguida a coordenadora da CPUA/PA 

Roberta Rodriguez, explanou sobre a Urbanização de Assentamentos Precários em Belém. Houve 

uma visita no Parque linear onde foi vista muita diferença entre os trechos de habitação, de orla e de 

áreas de parque. Na cidade se utiliza mais as áreas públicas no período de maior conforto climático. 

O seminário finalizou com a palestra da coordenadora da CPUA/BR Josélia Alves, que apresentou 

um relato sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Rio Branco. A coordenadora, 

tratou especificamente da Urbanização em Assentamentos Precários e Áreas de Preservação. 

Encerramento. Por fim, a conselheira Ivone Rocha de Sousa Leite encerrou o seminário, 

agradecendo a presença de todos. 

Resultado:  

Foi detectada a falta de atenção nos projetos técnicos e processos de urbanização para resolver todas 

as necessidades (infraestrutura e social) da região. A região Norte tem problemas seríssimos de falta 

de infraestrutura de abastecimento básico, como água e esgoto, por exemplo, e cada projeto é uma 

oportunidade para reduzir esse impacto social. 

Desafios:  

1. Falta de infraestrutura básica; 2. Qualidade de projetos de urbanização x gestão pública; 3. Como 

integrar as necessidades Básicas; 4. Há falta de gestão e monitoramento técnico nas decisões de 



 

 

prioridades, projetos e execução dos empreendimentos, aliado ao envolvimento de grandes recursos 

públicos em processo que favorecem a corrupção e interesse político. 

  

4. SEMINÁRIO REGIONAL DAS CPUAS/CENTRO OESTE 

Data: 02 de outubro em Goiânia – GO 

Temática: Planejamento idealizado na integração das vocações reais da população e consumo 

de recursos ambientais x Planejamento idealizado pelo mercado imobiliário. 

Programação: 

 Apresentação das ações das CPUAs. 

 Passeio no Centro de Goiânia e visita ao Museu Pedro Ludovico. 

 Palestra: Goiânia de Attilio” com a arquiteta Anamaria Diniz. 

 Palestra: Ocupação de Goiânia: História de Fragilidade e Desigualdades, com Maria Ester de 

Souza. 

 Depoimento da moradora do Setor Real Conquista, Eronilde Nascimento. 

 Debate e encaminhamentos. 

Objetivo:  

Trocar experiências para traçar estratégias conjuntas de atuação, sempre visando zelar pelo 

planejamento territorial, defender a participação dos arquitetos e urbanistas na gestão urbana e 

ambiental, e estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado. 

Envolvendo diferentes segmentos da sociedade, atores locais, representantes governamentais para 

discutir uma temática de interesse local e regional. 

Relato:  

A primeira parte do evento foi iniciada com a CPUA Itinerante, na Praça Cívica de Goiânia, onde a 

arquiteta e urbanista Anamaria Diniz exibiu representações do primeiro plano urbanístico da cidade, 

feito por Attilio Corrêa Lima, em 1935. Destacando-se seus comentários sobre as mudanças 

ocorridas na cidade desde então. “O encontro na Praça Cívica é muito simbólico”, explicou a 

conselheira do CAU/GO Maria Ester de Souza, coordenadora da CPUA/GO “por causa das 

transformações por que ela passará com o BRT”. Relatora do Plano Diretor na Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara Municipal, a vereadora Cristina Lopes destacou como os reflexos 

da grande valorização do carro impactam sobre os espaços da cidade: “Existe uma grande pressão 

para que a Praça Cívica volte a ser um estacionamento”. A caminhada terminou no Museu Pedro 

Ludovico Teixeira, onde Anamaria Diniz ministrou a palestra ‘Goiânia de Attilio’. Ocasião em que 

a pesquisadora apresentou como foi o processo em que os irmãos Coimbra Bueno os contrataram o 

urbanista Armando de Godoy que fez algumas alterações no plano original de Attilio para Goiânia, 

em 1936. Demonstrando que muitas ideias iniciais foram sendo substituídas por novas de sua 

autoria. Destaca-se que na opinião dela é perceptível “uma distância muito grande” entre o que foi 

idealizado e o que foi colocado em prática. O período da tarde transcorreu no hotel Oitis, onde a 

cons. Maria Ester de Souza palestrou sobre o histórico do planejamento urbano em Goiânia, desde o 

plano de Jorge Wilheim, de 1968. Concluindo por fim que “85 anos depois, Goiânia tem os mesmos 

problemas de uma cidade que não tem plano diretor”. O evento contou ainda com a participação de 



 

 

Eronilde Nascimento, moradora do bairro Real Conquista, criado para abrigar as mais de 900 

famílias retiradas da ocupação no Parque Oeste Industrial, no ano de 2005. Ela apresentou o 

documentário “Parque Oeste” que abordou as duas faces da mesma cidade: expansão através da 

expulsão da população para fora da área urbana consolidada. Na sequência foi apresentado pelo 

estudante de arquitetura David Isac, projeto de praça para o bairro, elaborado pelo escritório modelo 

da PUC-GO. 

Resultado:  

Foi apresentado como seria a cidade se tivessem sido respeitadas as densidades e qualidade 

ambiental (parques) do plano inicial de Goiânia e mostrando o poder do mercado imobiliário nas 

decisões e produção das cidades. Foram também debatidos exemplos de urbanização com grandes 

falhas de planejamento e abrangência das necessidades da população, aliados a falhas de gestão. A 

cidade está em processo de revisão do Plano Diretor e as propostas de contribuição do Conselho 

não foram ainda integradas, mesmo com um Termo de Cooperação com o Ministério Público de 

GO, esse processo ainda tem que ser melhor definido. 

Desafios:  

1. Como fazer valer o planejamento integrado (sociedade e recursos naturais) em detrimento ao 

mercado imobiliário (base no consumo)?; 2. Como levar essa continuidade de ações das CPUAs 

para serem continuadas pelas próximas gestões?  

 

5. SEMINÁRIO REGIONAL DAS CPUAS/SUDESTE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO, NO 

RIO DE JANEIRO/RJ - A produção (in)formal do espaço construído  

Data: 08 de novembro em Rio de Janeiro – RJ 

Temática: Provocar uma mudança de pensamento conservador da gestão pública e do 

profissional acerca da produção informal do espaço construído 

Programação: 

 Visita Técnica - Da Vila Autódromo ao Parque Olímpico. 

 As novas faces na informalidade urbanística. 

 As emergências nos espaços das favelas. 

Objetivo:  

O evento contou com o título: A produção (in)formal do espaço construído e teve como objetivo 

provocar a reflexão sobre a produção do ambiente construído dito “formal” pelo mercado e o papel 

do estado, que por um lado diz combater a informalidade, e por outro, é indutor de novas lógicas de 

regulação dos territórios. Além disso, pretendemos discutir também as potencialidades e inovações 

que surgem nesse ambiente de suposta informalidade.  

Relato:  

Visitas técnicas à Vila Autódromo e ao Parque Olímpico. A programação do seminário começa com 

a ida à Vila Autódromo e ao Parque Olímpico, às 9h. A ideia da visita é apresentar a produção do 

ambiente construído fomentado pelo mercado e o Estado, seus impactos na vida e nas novas formas 

de morar da região, após a desocupação para os Jogos Olímpicos no Rio. Em seguida, já na sede do 

CAU/RJ, duas mesas-redondas fecham os debates. A primeira discutirá “As novas faces da 



 

 

informalidade urbanística” e a última, “As emergências nos territórios populares”. Confira a 

programação completa: Mesa-redonda: As novas faces na informalidade urbanística. A primeira 

mesa-redonda discutiu as novas faces na informalidade urbanística. “As áreas ocupadas 

irregularmente, no Rio de Janeiro, correspondem a 9% do território e 30% da população”, informou 

a gerente de Normas e Informações Urbanísticas da Secretaria Municipal de Urbanismo do Rio de 

Janeiro (GNIU/SMU), Eugênia Loureiro. A arquiteta e urbanista Tainá de Paula afirmou que 

poucos planejadores falam da questão da violência nos territórios. “Precisamos voltar a discutir a 

exclusão dos pobres do território do Rio de Janeiro. Apenas a legislação de uso do solo não encerra 

os problemas do Rio”, disse. A arquiteta e urbanista acredita que o município colhe os frutos da 

não-reflexão da sua expansão urbana. “Qual o modelo de cidade que queremos para os próximos 

50, 100 anos? Falamos muito sobre a ocupação do Centro, vazios urbanos e cidades compactas, mas 

o que vamos fazer com a zona oeste e as áreas periféricas da cidade?”, provocou Tainá. O gerente 

de fiscalização do CAU/RJ, Rodrigo Abbade, falou sobre a atuação do Conselho em áreas de risco. 

“Não existe um procedimento regulamentado sobre o que fazer nesses casos. É sempre bom lembrar 

que o CAU não tem poder de embargo. Nessas áreas, há dois pontos importantes a serem 

considerados: o direito à Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social (Athis) e a segurança 

dos fiscais”, observou. Abbade contou ainda como o Conselho atuou no caso do desabamento dos 

prédios em Muzema, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A equipe da gerência de fiscalização fez 

levantamento dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) emitidos em áreas de risco para 

apurar as responsabilidades e combater o exercício ilegal da profissão. Mesa-redonda: As 

emergências nos espaços das favelas segunda mesa-redonda do dia contou com a participação de 

Lino Teixeira, integrante do Observatório das Favelas e Fabrício Oliveira, do IPPUR/UFRJ. Lino 

Teixeira apresentou alguns projetos elaborados pelo Observatório das Favelas, em parceria com a 

Redes da Maré, como o Guia de Ruas e o Censo da Maré e o projeto Território Inventivo, 

contemplado pelo Programa de Patrocínio Cultural do CAU/RJ, que desenvolve metodologias para 

a formulação de políticas públicas para as favelas e educação urbanística. Ele falou também sobre o 

paradigma da potência. “Historicamente, a favela é sempre definida pelo que ela não tem, pelo que 

ela não é. Esta lógica da carência influencia as políticas públicas e buscamos transformar esse 

olhar”, afirmou. Fabrício Oliveira falou sobre o Plano Popular da Vila Autódromo e o Plano 

Popular das Vargens “A força não está, necessariamente, no plano popular, mas na coesão dos 

habitantes e na criação de meios políticos. O plano colaborou para tornar visível que a população 

podia permanecer ali. Se o caso da Vila Autódromo não tivesse adquirido essa dimensão 

internacional, não teria sobrado nada”, avaliou. 

Resultado: 

Embora se discuta a presença dos profissionais nas instituições e no planejamento não é garantia de 

maior qualidade e de realização de forma integrada das políticas públicas. Como a prefeitura trata o 

tema da informalidade, da regularização fundiária, da habitação, não reflete o interesse da população em 

ter uma cidade inclusiva, apenas interesse adverso de mercado. 

O CAU/RJ lançou 2 editais de patrocínio cultural, um para ocupação em áreas de favelas e outro para 

assistência técnica “Projeto morar e plantar”, objetivando trazer uma contribuição para a temática. 

Desafios: 

1. Até que ponto o que se produz pela iniciativa pública é uma ocupação formal e apropriada pela 

população?; 2. Como atuar na cidade informal, não regularizada? 

  



 

 

3.0. CONTRIBUIÇÃO DOS EVENTOS REGIONAIS DA CPUA ITINERANTE PARA AS 

AÇÕES DO CAU/BR 

1. Promover o “Direito à cidade” para que permeie as ações da CPUA/BR e demais 

CPUA/UF. 

Para aprofundar o conhecimento sobre os conteúdos existentes e compilar essas informações como 

contribuições diretas para a administração pública e sociedade civil, é proposto a criação de 

Câmaras Temáticas Multidisciplinares envolvendo parcerias institucionais, a participação do 

profissional de arquitetura e urbanismo, e de agentes sociais. 

Os objetivos das CTM são (1) ampliar o debate sobre o direito à cidade unindo instituições como a 

Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público e Defensorias públicas, visando aumentar a 

representatividade junto aos órgãos públicos no que tange a política nacional e regional de 

planejamento, a Carta aos Presidenciáveis 2018 e os futuros documentos gerados de contribuição 

técnica; (2) interpretar e integrar as demandas populares no debate técnico para maior efetividade 

das contribuições e fazer permear a importância do profissional de arquitetura no protagonismo do 

planejamento urbano; (3) referenciar os órgãos públicos de planejamento, o profissional de 

arquitetura e a sociedade civil sobre as boas práticas de ações administrativas e populares realizadas 

nos centros urbanos e como foi o processo de realização. 

São sugeridas as CTM a seguir: 

Tema 01 – Patrimônio Histórico e Cultural 

O patrimônio histórico e cultural é paisagem essencial nos centros urbanos, garantindo a identidade 

local em meio ao desenvolvimento homogêneo das cidades brasileiras, abrigando os ambientes 

referenciais, os artesanatos, comidas típicas e demais manifestações culturais. 

Nas cidades a valorização turística de orlas e outros locais de paisagem natural acabam se tornando 

prioridade de investimentos públicos e recebem maior atenção que os centros históricos e demais 

lugares importantes para a memória da cidade.  

Os desafios do tema são apresentar formas para efetiva integração de diagnósticos, estratégias e 

instrumentos que promovam a política patrimonial nos Planos Diretores e Planos Setoriais. Como 

voltar a atenção a iniciativa pública para esses lugares, sua vocação e viabilidade econômica e 

social. Aliado a esses, como lidar com o momento nacional de desmonte da estrutura do IPHAN. 

Tema 02 – ATHIS - Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social 

Atualmente o CAU já integra a ATHIS como estratégia prioritária dentro do planejamento e esta 

deve ter cada vez mais espaço devido ao Direito à moradia digna ser o caminho promissor para o 

Direito à cidade. 

Investir na Rede Nacional de ATHIS, que configura ação conjunta para viabilizar 

microfinanciamentos e microcréditos, formação profissional, fomento para sociedade civil e 

fomento para o mercado da construção civil, é essencial para ajudar a garantir a viabilidade nas 

iniciativas pública e privada. 

Os desafios do tema são criar uma estrutura de orientação e fomento no CAU/BR e CAU/UF para 

integrar cooperação institucional, capacitar órgãos públicos para acessar a Lei, orientar a iniciativa 

privada e instituições financiadoras para esse nicho de mercado, orientar as IES na formação 

profissional e os profissionais de arquitetura para atuar com a Lei. Também buscar formas de 



 

 

permear a ATHIS na administração pública, na política habitacional e demais legislações 

pertinentes. 

Tema 03 – Planos Diretores 

O Plano Diretor é a base do planejamento local e é o documento legal que abrange as políticas 

públicas que visam sanar as necessidades da população, bem como os instrumentos legais para se 

fazer realizar essas políticas. 

A garantia da eficiente construção de um Plano Diretor é a forma democrática com deve ocorrer, 

assim como a garantia de efetividade do mesmo passa pela apropriação da população e 

monitoramento. 

Os desafios para realização de um documento satisfatório para a cidade é a efetiva integração das 

políticas públicas necessárias para cada região e a garantia da participação popular em todo 

processo. Nesse sentido a presença do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, aliado a instituições 

afins à questão urbanística e traduzindo as demandas sociais possíveis, na construção dos planos 

locais é fundamental para garantir a plena abrangência do mesmo no território. 

Somado a esses desafios, como contribuir com o Ministério do Desenvolvimento Regional para 

essa efetividade e como lidar com a tramitação da PEC 80, que altera os artigos 182 e 186 da 

Constituição Federal para dispor sobre a função social da propriedade urbana e rural. 

Tema 04 – Patrimônio e Qualidade Ambiental 

O patrimônio ambiental é constituído de lugares prioritárias em processos de preservação para as 

gerações futuras. Considerar uma área como patrimônio ambiental é atestar que ela é importante e 

pertence a todos, por isso precisa ser tratada com extremo cuidado para que perdure no tempo. 

Cada vez mais o controle para intervenção nessas áreas, principalmente no meio urbano, é essencial 

para determinar a resiliência das cidades, uso racional dos recursos naturais, equilíbrio climático e a 

qualidade ambiental nesses centros. Nas cidades esses lugares se apresentam as áreas de 

preservação nas encostas, corpos d’água, entre outros no entorno e dentro das cidades, e nas áreas 

de parques e praças que permeiam a ocupação do solo urbano. 

O desafio da busca pela qualidade ambiental e garantia da longevidade dos recursos naturais para 

atender as gerações futuras é como integrar a política ambiental no planejamento urbano com a 

atenção necessária, desde o macrozoneamento, passando pelo controle de ocupação com 

instrumentos urbanísticos, planos integrados de drenagem, saneamento, arborização, chegando até a 

escala do edifício. 

Somado a esses, como lidar com a planejamento atual de fragilizar as instituições, instrumentos 

legais e fiscalização no país. 

 

2. Como voltar a atenção da sociedade para o “Direito à cidade”. 

As formas de incentivar o debate e levar o olhar da sociedade civil para a cidade e os lugares que 

necessitam maior atenção pode ser por editais de fomento patrocinados pelo Conselho, por espaço 

virtual para fomentar iniciativas realizadas no Brasil dando visibilidade às estas e de instrumentos 

utilizados para planejamento e viabilidade econômica bem sucedidos em outros centros. 

Tornar a contribuição técnica e disseminação de conhecimento sobre o tema mais práticas por meio 

de oficinas temáticas com ação propositiva além do debate. 



 

 

 

3. Como dar continuidade a essas ações no CAU/BR e CAU/UF, independente de gestão. 

Tornando as ações de Políticas Públicas eixo estratégico do CAU/BR, para que tenham prioridade 

no planejamento de estratégias efetivas e recursos, e consequentemente maior alcance social. 

Fomentar a presença do profissional de arquitetura e urbanismo nas instituições e diagnosticar as 

ações realizadas pelos profissionais já atuantes nas instituições. Questão interessante para ter dados 

futuros da contribuição efetiva do profissional nos cargos de planejamento. (Verificar exemplo do 

CAU/MG como é feito o monitoramento) 

Envolver os profissionais em geral nos debates e ações dos CAU/BR e CAU/UF para que também 

se apropriem das decisões do conselho junto à sociedade. 

Abrir o IGEO para compartilhar dados relevantes para as instituições de monitoramento como o MP 

e para a sociedade. No CAU/BR existe uma discussão sobre que informações podem ser 

disponibilizadas, buscando uma orientação nacional sobre o tema. (Verificar exemplo do CAU/SC, 

que abriu o IGEO utilizando a Plataforma de Georeferenciamento Integrado em uma cidade em SC 

e está em teste para ser analisado) 

 

São Paulo, novembro de 2019 


