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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR
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DATA

EVENTOS

2 DE OUTUBRO DE 2019

SEMINÁRIO REGIONAL DAS CPUAS/CENTRO OESTE

LOCAL: HOTEL OITIS R. TEREZINA, 260 ALTO DA GLÓRIA, GOIÂNIA-GO

JOSELIA DA SILVA ALVES (AC)
JEFFERSON DE SOUSA (RN)
LUCIANO NAREZI (MT)
MARCHA GUERRANTE (GO)
NiKSON DIAS (RR)
ISABELA MtJI.l.ER MENEZES (ANAL.ESTA CPUA)

NOME:

2t ;jREPRESENTAÇÃO

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

3. ESCOp0/HISTÓRICO

Este evento é uma ação da CPI.JA/GO e foi organizado em parceria pelo CAU/BR, por meio da sua
Comissão de Política Urbana e Ambiental.

4. PRINCIPAIS PAR'nCIPA}ITES:

Presidentes dos CAU/UF'
Membros das CPUAs BR e UFs

Representantes do CAU
Movimentos Sociais
Sociedade Civil
Estudantes

5.« .: 0BJETIVOS

O evento tinha o intuito de 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

6. PROGRAMAÇÃO

Vide Anexo

7: ll RELÀTÓ

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

arquiteta e urbãn'isca AnaMÜiâ.ll)iniz. exibiu representações do primeiro plano urbanístico da cidade,

feito por Attilio Corrêa Limo; êm 1935. Destacando-se seus comentários sobre as mudanças
ocorridas na cidade desde então. "0 encontro na Praça Cívica é muito simbólico", explicou a
conselheira do CAU/GO Mana Ester de Souza, coordenadora da CPUA/GO "por causa das l
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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 Coimbrã 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 transconeu lno hotel Oitos, onde a cons. Mana Estar 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 lsac, prqeto de praça

para o bairro, elaborado pelo escritório modelo da PUC-GO. '

8: CONCI,USÃO

Como resultados do evento podemos destacar a fala de encenamento da coordenadora da CPUA-

CAU/BR, bons. Josélia Alvos que sugeriu que fosse feito um "dossiê" de todos os eventos. E que

seria desejável fazer um fechamento compartilhando as experiências e criando uma agenda positiva.

Sendo necessário dar visibilidade aos jovens arquitetos, ONGs, empreendedores sociais, e outros.

Na avaliação do cons. Nikson Dias foi o evento se constituiu em ricas trocas e perspectivas, para

seguirmos frente aos desafios que estão só no começo. O bons. Luciano Narezi parabenizou os

organizadores e participantes pelas lutas diárias na esperança de uma cidade melhor.

Brasília, 17 de outubro de 2019
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