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1. LOCALE DATA

DATA 5 DE JUNHO DE 2019

'CAMINHADA JANE JACOBS"

"ANALISE DE TERRITORIOS COMPLEXOS: A RENOVAÇÀ.O
URBANA DE ÁREAS CENTRAIS HISTÓRICAS"

EVENTOS

LOCAL: CENTRO, FLORIANÓPOLIS - SC

JOSÉLIA DA SILVA ALVES (AC)

NIKSON DIAS DE OLIVEIRA (RR)
MÁRCIA GUERRANTE TAVARES (GO)
JOSE JEFFERSON DE SOUSA (RN)
LUCIANO NAREZI (MT)
ISABELA MÜLLER MENEZES (ANALISTA CPUA)
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NOME

2. áREPRESENrAçÃo:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil -- Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA-
CAU/BR)

3. ESCOp0/HISTÓRICO:

O CAU/SC, em consonância com a Nova Agenda Urbana -- NAU, decidiu incorporam os ODS da
ONU em seu Planejamento Estratégico, desde 201 8, com vistas a fomentar a realização dos mesmos,
através da busca pelo cumprimento e efetivação das metas. Entre elas, elegeram as relacionadas ao
ODS 01 1 "Cidades e Comunidades Sustentáveis" com o objetivo macro, de tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, instigando a repensar a forma

como construímos, gerenciamos e vivemos nas cidades.
Considerando o compromisso assumido com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem
buscado direcionar os proletos e ações neste caminho, assim o evento foi organizado através da
Comissão Especial de Políticas l.Jrbanas e Ambiental CPUA-CAU/SC e suas Câmaras Temáticas
de Estudos Urbanos e de Património, em parcelfia com a CPUA-CAU/BR, CPUA-CAU/PR e
CPUA-CAU/RS, abrangendo uma escala regional. Também faz parte do roteiro "CPUA Itinerante",
que está sendo promovido pela CPUA-CAU/BR para se aproximar dos contextos regionais.
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.O evento foi organizado em parceria pelo CAU/BR, por meio
da sua Comissão de Política Urbana e Ambiental, e o Instituto de Arquitetos do Brasil.

4.:? PREqCnAIS PARHCIPANTES

Presidentes dos CAU/UF
CPUAs

FECAM (prefeituras)
Ministério Público
Representantes do CAU (ação de capacitação)
Deputados (já é unia ação da carta das cidades)
Vereadores
Movimentos Sociais
Sociedade Civil
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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 amores 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 df entendimentos sobre o tema, bem como elaborar recomendações
para o enfrentamento do proble+na. Contribuindo assim para fomentar novas soluções, visando a
transfomlação 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, para construir um posicionamento para
orientação de prefeituras e outros órgãos.

$: PRQGRJ\MAÇÃO

DIA 02 - 05/07 (quarta-loira)

Período Matutino 09h - 12h
CPUA Itinerante

Período Vespertino 14h:
Análise de Território complexos: Renovação urbana de áreas centrais históricas

14h -- Mesa de Abertura
CAU/BR
CAU/PR
CAU/SC
CAU/RS
CEAU/SC

14h30 -- 16h30 -- Mesa Ol: As realidades da Renovação Urbana
Experiência de Joinville Anne Lide Soto (PMJ)

Experiência de Blumenau Alexandra Demenighi e Camila Dix (PMB)
Experiência de Lages Fabiano Teixeira dos Santos (UNIPLAC)
Experiência de Florianópolis Elson Peneira (UFSC)
Experiência de Porto Alegre Thiago Holzmann da Sirva (CAU/RS)
Vanessa Pereira (Consultora independente IPHAN/UNESCO) -- Mediadora

16h30 - 17h00 - Intervalo
17h00 19h00 -- Mesa 02: Renovação urbana: Habitação, Economia, Património, Gestão do
Território, Instrumentos de planejamento

Marina Toneli Siqueira (UFSC)
Ágata Depiné (VIA/UFSC)
Cláudio Forte Maiolino(CAU/PR)
Marmelo Leão (IBDU)
Karol Carminatti(POS-ARQ UFSC)
Emílio Merino (CAU/RS) -: mediador

19h30 -- Mesa de Encerramento
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Prefeitura de Florianópolis
CAU/BR
CAU»R
CAU/SC
CAU/RS
CEAU/SC

20h30 -- Término do Evento

7. RELATO:

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

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

pro)eto de tomar essa região em um distrito criativo fomentando a economia criativa. Após o
conhecimento das realidades, F apresentadas experiências e estudos / levantamentos que abordam a
questão e o património 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 económico não pode ser inimigo do património, as intervenções assistencialistas

não são sustentáveis Vanessa Câmara técnica "Cidade património de todos"
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8. CONCLUSÃO:

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" (links anexos).

Brasília, 10 dejulho de 2019

JOSEL. :LVA ALVES OLIVEIRA
MÉmbjcCdbrdenadora
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Membro

IWARCIA GU RANTE TAVARES ISÃÉELA
Analista Técnica
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Links :

httt)s://www.cause.gov.br/agenda/evento-crua-br-crua itinerante visitacao-de-locais/

http://www.causc.gov.br/agenda/evento-crua-analise-de territorios-comolcxos-renovacao urbana de áreas
centrais historicas/

h ttp://www.ca usc.gov. b r/noticias/e stados-do-sul-fi rma m-coo peracao-pelo-fo rta lecimento-da-

g [qyjtetura e urbanismo-em-nível-regional/

http://www.ca usc.gov. b r/wp-contén t/u ploads/2019/06/ M ín uta-M emora ndo-de-.
l nte n%C3%A7%C3%B5es-CAUSC-CAU RS-e-CAU P R. pdf

Fotos:
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