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“Arquitetos e Urbanistas como 

protagonistas no planejamento e 

gestão do território”

Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA 



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

Finalidade da CPUA – CAU/BR 

Definido pelo Art. 105 do Regimento Interno do CAU/BR (Res. nº 139)



Formação CPUA – gestão 2019

Coordenadora

Josélia da Silva Alves (AC)– Titular

Alfredo Renato Pena Brana Sousa (AC) – Suplente

Coordenadora-adjunta 

Patrícia Silva Luz de Macedo (RN) – Titular

José Jefferson de Sousa (RN) – Suplente

Membros

Lana Jubé Ribeiro (GO) – Titular

Marcia Guerrante Tavares (GO) – Suplente

Nikson Dias de Oliveira (RR) – titular

Wilson Fernando Vargas De Andrade (MT) – titular

Luciano Narezi De Brito (MT) – suplente

Assessoria 

Isabela Müller Menezes– Analista Técnica de Órgãos Colegiados - CAU/BR
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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. A arquiteta afirmou, também, que a 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.



Reunião com Ministro Gustavo Canuto, com o Secretário Nacional de 
Habitação Celso Matsuda e a Secretária Regional de Desenvolvimento 

Urbano a Arquiteta e Urbanista Adriana Melo.

É intenção do Ministério do Desenvolvimento Regional que a formulação da política
urbana nacional e a reformulação programas nacionais de desenvolvimento urbano
e habitação, conte com a participação ativa dos arquitetos e urbanistas. o ministro
revelou que um dos programas a serem implementados pelo MDR é a capacitação
técnica das Prefeituras para garantir o planejamento além dos períodos de
mudanças de administrações.

Arquitetos terão protagonismo nas políticas urbanas nacionais, diz ministro



Reunião com Ministro Gustavo Canuto, com o Secretário Nacional de 
Habitação Celso Matsuda e a Secretária Regional de Desenvolvimento 

Urbano a Arquiteta e Urbanista Adriana Melo.

Gustavo Canuto antecipou que uma das formas dos profissionais de
Arquitetura e Urbanismo terem protagonismo nas ações do Ministério será
participarem do grupo de trabalho que deverá ser constituído em breve
reunindo o MDR, o Ministério da Economia e a Caixa Econômica Federal
(CEF) para rever o programa Minha Casa, Minha Vida.

O secretário Celso Matsuda mencionou que a capilaridade do CAU em todo
país será de grande utilidade para a participação de todos os Estados na
concepção das ações do MDR e eventualmente até na implementação de
algumas delas.



Conclusões do I Encontro Nacional das Comissões de Política Urbana e Ambiental 

do CAU a serem tratadas:

1. Criar caminhos para maior atuação dos profissionais da arquitetura e urbanismo nas

prefeituras/gestão pública. Reconhecendo a necessidade da ação política, de uma

maior articulação, para alcançar a gestão pública na esfera local e na federal.

2. Discutir de forma concreta, buscando uma maior atuação, as questões urbanas e de

Inclusão social: Habitação; Espaço público; Circulação; Mobilidade; Acessibilidade;

Preservação do patrimônio; Sustentabilidade; Assistência técnica; Interiorização;

Equidade social e espacial.

3. Buscar meios de lidar com a complexidade do crescimento das cidades, onde as

transformações rápidas se contrapõem à lentidão das transformações planejadas.

Consolidar mediações (ações de curto prazo e planejamento de longo prazo),

buscando instrumentos mais eficientes de regulamentação.

4. Buscar integração das CEPUAS, promovendo troca de experiências, questionando o

que foi feito até agora e estudando estratégias de ação a curto e longo prazo.



Conclusões do I Encontro Nacional das Comissões de Política Urbana e 

Ambiental do CAU a serem tratadas:

5. Avaliar, dentro do planejamento estratégico, assuntos prioritários ODS para ações

da CEPUA, discutindo qual o foco em relação a questão urbana.

6. Buscar o fortalecimento de uma rede que possa alinhar interesses e promover

ações que gerem resultados efetivos.

7. Reconhecer a necessidade de empatia com os menos favorecidos nas cidades.

Exemplo de atuação: assistência técnica, efetivação do estatuto da cidade, dentre

outros. Atenção a desigualdade e fragilidade.

8. Buscar a criação de observatórios de arquitetura e urbanismo.

Acompanhar os resultados da carta aberta.

10. Contribuir com discussões previas para a UIA, assim como para Congresso

Brasileiro de arquitetos em outubro.

11. Empenhar para que o trabalho do arquiteto vá além da institucionalidade e busque

dialogar com a sociedade.



Reunião com a COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - da 
Câmara dos Deputados – 8 de maio de 2019

O presidente da CDU, deputado Marco Feliciano (Podemos-SP), e os
deputados Edmilson Rodrigues (PSOL-PA) e Luiz Carlos Motta (PR-SP) trataram
as Licitações de obras públicas, Assistência Técnica para Habitação de
Interesse Social, mobilidade urbana e o programa Minha Casa Minha Vida.
Além da realização de eventos conjuntos e a apresentação de projetos de lei
para as cidades, discutiu-se a apresentação de uma emenda parlamentar de
toda a Comissão de Desenvolvimento Urbano destinada a financiar um
projeto-piloto de Assistência Técnica. O presidente da CDU Marco Feliciano
sugeriu que os arquitetos e urbanistas apresentem projetos de lei que possam
ser avaliados pela comissão.



Comissão de Política Profissional (CPP) do CAU/BR reuniu-se com 
representantes da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

A Comissão de Política Profissional (CPP) do CAU/BR reuniu-se com
representantes da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para debater
a necessidade de prefeituras contratarem arquitetos e urbanistas para seus
quadros permanentes. A conselheira do CAU/BR Josemée Lima (AL),
coordenadora da CPP, apresentou o projeto “Prefeitura com Arquiteto”, que
promove a necessidade de todas as prefeituras serem assistidas por pelo
menos um profissional de Arquitetura e Urbanismo. “Temos que criar uma
forma de viabilizar que todos os municípios brasileiros sejam atendidos por
arquitetos e urbanistas, mesmo que sejam de forma consorciada, dividindo os
honorários profissionais entre as cidades atendidas”, afirmou Josemée.



CPUA em SC
2ª DIA: CPUA Itinerante + Evento
05/06/2019:
Período Matutino 09h - 12h: Visita Técnica
Mesa de Abertura
14h30 - 16h30
Mesa 01: As realidades da Renovação Urbana
•         Experiências: Joinville / Blumenau /Porto Alegre / Florianópolis
Intervalo
17h00 - 19h00
Mesa 02: Renovação urbana: Habitação, Economia, Patrimônio, Gestão do 
Território, Instrumentos de planejamento (A proposta que após conhecermos as 
realidades possamos debater tecnicamente como cada setor contribui (ou não) 
para a renovação urbana, a fim de nos embasarmos na criação de um documento 
de entendimento/recomendações do CAU).
19h30
- Mesa de Encerramento
•         Prefeitura de Florianópolis
•         CAU/BR; CAU/PR;  CAU/SC; CAU/RS;  CEAU/SC

Este evento é uma ação da CPUA com a Câmara Temática de Estudos Urbanos 
em conjunto com a CPUA/BR, CPUA/PR e CPUA/RS.



VISITA TÉCNICA em SC

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. Para tanto nós, arquitetos e urbanistas, preocupados
com a qualidade urbana de nossas cidades e tendo em vista o direto a
cidade e sua função social temos estudados a área a fim de compreendê-
la para que possamos contribuir com as melhores práticas para
Renovação Urbana. A proposta do evento é dar subsídio as câmaras
temáticas para a elaboração de documento de entendimento e
recomendação do CAU.



Obrigado! 

comunicacao@caubr.gov.br

Obrigada!
Comissão de Política Urbana e Ambiental 

CPUA-CAU/BR 

GESTÃO 2018-2020
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