PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

Presidência do CAU/BR
Encaminhamentos para a Carta aos Candidatos 2020
DELIBERAÇÃO Nº 005/2020 – CPUA-CAU/BR

A COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL – (CPUA-CAU/BR), reunida ordinariamente
por meio de videoconferência, no dia 1º de abril de 2020, no uso das competências que lhe conferem art.
97, incisos XIV XV e art. 105 incisos, II, V e VI do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do
assunto em epígrafe; e
CAU/BR, com a participação do presidente Luciano Guimarães, ocasião em que foi acordado o envio de
proposta de diretrizes para a referida Carta pela CPUA-CAU/BR, após a realização do III Encontro
Nacional de CPUAs;
Considerando o extenso debate ocorrido no Encontro, realizado em Brasília nos dias 3 e 4 de março, que
abordou as diretrizes para a elaboração da Carta aos Candidatos 2020 a partir da leitura do documento
enviado pelo CAU/SC, conforme Relatório de realização do III Encontro Nacional de CPUAs, anexo; e
Considerando que todas as deliberações de Comissões devem ser encaminhadas à presidência do CAU/BR
para verificação e encaminhamentos, conforme regimento interno do CAU/BR.
DELIBEROU:
1 – Encaminhar esta deliberação à presidência do CAU/BR para verificação e tomada de providências,
juntamente com os seguintes anexos:
a. Relatório de realização do III Encontro Nacional de CPUAs;
b. Documento contendo ‘Diretrizes para carta aos candidatos 2020’;
c. Documentos recebidos do CAU/SC, CAU/MG e CAU/GO.

Brasília, 1º de abril de 2020.

Considerando a autorização do Conselho Diretor, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde
dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões
deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.

DANIELA DEMARTINI
Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR
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2- Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR.

87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPUA-CAU/BR
Videoconferência

Folha de Votação
UF
AC
RS
ES
PB
RN

Função
Coordenadora
Coordenador-Adjunto
Membro
Membro
Membro

Conselheiro
Josélia da Silva Alves
Ednezer Rodrigues Flores
Eduardo Pasquinelli Rocio
Cristina Evelise Vieira Alexandre
José Jefferson de Sousa

Sim
X
X
X

Votação
Não
Abst

Ausên

X
X

Histórico da votação:
87ª COMISSÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/BR
Data: 1º/4/2020
Matéria em votação: Encaminhamentos para a Carta aos Candidatos 2020
Resultado da votação: Sim (4) Não (0) Abstenções (0) Ausências (1) Total (5)
Ocorrências: A cons. Evelise Alexandre justificou que precisou se ausentar da reunião por volta das 16h.
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Assessoria: Isabela Menezes Condução dos trabalhos (coordenadora): Josélia da Silva Alves

Relatório de realização
1. LOCAL E DATA:
DATA:

03 E 04 DE MARÇO DE 2020

EVENTO

III ENCONTRO NACIONAL DE CPUAS

LOCAL:

AUDITÓRIO DA SISTEL SEPS/EQ 702/902 EDIFÍCIO GENERAL
ALENCASTRO, BRASÍLIA - DF

NOME

Cons. Josélia da Silva Alves - Coordenadora
Cons. Eduardo Pasquinelli Rocio - Membro
Cons. Cristina Evelise Vieira Alexandre - Membro
Cons. José Jefferson de Sousa - Membro
Isabela Müller Menezes - Analista Técnica CAU/BR

2. REPRESENTAÇÃO:
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR - Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUACAU/BR)
3. ESCOPO/HISTÓRICO:

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES:
Luciano Guimarães, Presidente CAU-BR;
Josélia Alves, Coordenadora CPUA/CAU-BR;
Adriana Melo, Secretária de Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério de Desenvolvimento;
Fernanda Costa vice-diretora do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico;
Alfredo Eduardo dos Santos, Secretário Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento
Regional;
Nabil Georges Bonduki coordenador da Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP
(CPUAT – CAU/SP);
Nádia Somekh, Conselheira Federal (SP)
Juliano Ximenes Ponte Conselheiro Federal (PA)
5. OBJETIVOS:
Teve como objetivo propor diretrizes para implementação de ações no âmbito das Comissões que tratam
dos temas afetos à Política Urbana e Ambiental nos estados. Visando ao aperfeiçoamento das atividades
e à proposição de ações articuladas entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR),
estaduais e do Distrito Federal (CAU/UF). Como também diretrizes para a Carta aos candidatos às
eleições 2020, a ser elaborada pela Presidência do CAU/BR em parceria com comissões do CAU e
entidades de Arquitetura e Urbanismo.
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A terceira edição do evento, tem a finalidade estreitar o contato e ampliar a troca de experiências iniciada
no ano de 2019 com a realização dos I e II Encontro Nacional de CPUAs.
O evento foi pautado em temas inerentes às Políticas Urbanas e Ambientais, especialmente os temas
definidos como prioritários na Oficina de consolidação das CPUA Itinerantes ocorridas em 2019. Ocasião
em que os participantes concluíram que a aproximação dos profissionais de arquitetura nos encontros da
Comissão de das cinco regiões realizadoras, em parceria com a CPUA do CAU/BR, assinalou a intenção
do Conselho em abrir um diálogo com a sociedade, arquitetos e gestores públicos com objetivo de buscar
soluções para os problemas complexos de nossas cidades. Os temas elencados foram: Patrimônio,
Habitação, degradação ambiental/ saneamento.

6. PROGRAMAÇÃO:
DIA 3 de MARÇO – terça-feira
13h30 às 14h30 ABERTURA
● Luciano Guimarães, Presidente CAU-BR
●

Josélia Alves, Coordenadora CPUA/CAU-BR

14h30 às 16h30 Palestras:
● Adriana Melo, Secretária de Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério de
Desenvolvimento Regional; 30 min
15h00 a 15h30 Debates
● Fernanda Costa vice-diretora do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (PEC 80) 30 min
Mediador/a membro CPUA-CAU/BR
16h00 a 16h30 Debates
16h30 a 17h00 Intervalo coffee break
17h00 às 19h00 Ações e Projetos das CPUAs
● Apresentação da CPUA-CAU/BR - Josélia Alves, Coordenadora CPUA/CAU-BR
● Apresentação das CPUA-CAU/UF (10 min. cada - UFs)
Mediador/a membro CPUA-CAU/BR
DIA 4 de MARÇO – quarta-feira
9h00 às 10h00 Palestra
● Alfredo Eduardo dos Santos, Secretário Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento
Regional; 30 min
10h00 às 12h30 Mesa Redonda: Direito à Cidade
● Nabil Georges Bonduki coordenador da Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do
CAU/SP (CPUAT – CAU/SP); (POLÍTICA HABITACIONAL) 20 min
● Nádia Somekh, Conselheira Federal (SP) (PATRIMÔNIO) 20 min
● Juliano Ximenes Ponte Conselheiro Federal (PA) (SANEAMENTO) 20 min
11h00 a 12h30 Debates
12h30 a 14h00 Intervalo para Almoço
14h00 às 18h00 Próximos passos: Agenda Conjunta
● Definição de agenda de trabalho conjunto
● Proposta inicial da CARTA AOS CANDIDATOS
Mediador/a membro CPUA-CAU/BR
7. RELATO:
No DIA 3 de MARÇO, a cons. Josélia Alves, Coordenadora CPUA/CAU-BR abriu os trabalhos
dando boas vindas, reforçando o objetivo do evento de dar continuidade ao trabalho em conjunto, iniciado
no ano passado (2019), e destacando a missão dos Arquitetos e Urbanistas como protagonistas no
planejamento e gestão do território.
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9h30 a 10h00 Debates

Em sua palestra, Adriana Melo, Secretária de Desenvolvimento Regional e Urbano do
Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) apresentou que ações da secretaria avançaram desde
sua apresentação no I Encontro de CPUAs. E na sequência o que a secretaria tem por desafio, além de
indicar os temas de interesse em montar uma agenda de programação junto ao CAU. Entre estes destacou
a expectativa no apoio do CAU para montar uma linha de Assistência Técnica para pequenas cidades. E
no programa que vai trabalhar com o fortalecimento das capacidades: fiscal, institucional e de gestão do
território municipal. Durante o momento de debates aceitou o desafio de testar o Guia para Elaboração e
Revisão de Planos Diretores no DF, feito pela participante Cristiane Gomes Ferreira Gusmão, Diretoria
de Instrumentos Urbanísticos e de Apoio a Gestão (DIURB) do GDF. Consultada sobre os dados que
foram retirados do censo IBGE confirmou que haverá um impacto no planejamento das ações, mas ainda
não avaliaram, e que nos próximos anos terão uma noção maior. Sobre a notícia dada na ocasião do I
Encontro de CPUA, da reativação do Conselho das Cidades, informou com a mudança do ministro estão
havendo ajustes, que há uma proposta desenhada, aumentando a participação do executivo, mas não sabe
precisar com está, e nem quando estará instaurado. Destacou como um ‘passo além’ a aproximação com
a universidade, uma vez que as prefeituras não tem quadro, seria possível intervir no apoio de quadros
mais perenizados, mais constantes através de Startups nas universidades, criando investimentos e
estímulos de atuação em inteligência territorial. Se colocou à disposição para em nova ocasião fazer duas
(2) apresentações mais detalhadas para esse público sobre o Pró-Cidades (Programa de Desenvolvimento
Urbano, instituído por meio da Resolução nº 897 do Conselho Curador do FGTS, em 11 setembro de
2018), e sobre o Programa de Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais.
Questionada sobre o relacionamento com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), relatou a dificuldade
de interlocução com o ministério e ficou de buscar interlocutor sobre os resíduos sólidos.
Em sua palestra Fernanda Costa vice-diretora do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico
(IBDU) sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 80, de 2019 abordou a função social da propriedade
enquanto “poder/dever”, conceito de determinação ativa do conteúdo de propriedade para cumprir com a
função social exigida pela coletividade. Passando pelas: Limitações civis como Direitos de Vizinhança;
passagens de cabos e tubulações; direito de construir; servidões; e Limitações administrativas (poder de
polícia): Direitos difusos e coletivos. Relembrou a evolução do conceito desde a origem no Brasil colônia,
apresentando na sequência os fundamentos jurídicos. Relatou quatro importantes momentos na agenda da
reforma urbana da Frente nacional pela Reforma Urbana: 1. Construção e constitucionalização da agenda
com a Inclusão por emenda popular do Capítulo da Política Urbana na Constituição Federal de 1988; 2.
Instrumentalização/ normatização com a Constitucionalização do Direito à Moradia (ano 2000).
Aprovação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 2001); e 3. Institucionalização/ implementação/
efetivação Criação do Ministério das Cidades e do Conselho das Cidades (anos 2003/ 2004); Lançamento
do PAC (2007); Lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida (2009); Aprovação de reformas legais
(anos 2003/ 2015); 4. Desconstrução do modelo de gestão - montado no tripé: Conselho – Fundo – Plano
(desde o MCMV) com a Extinção do Sistema Nacional de Cidades; Novos marcos legais invertendo a
lógica e as prioridades Lei 13.465/2017; Novas faixas de renda para o MCMV; Escassez de recursos para
HIS e urbanização de favelas; e PEC 80. Passou a apresentar dados sobre a questão habitacional no Brasil
e levantou alguns questionamentos como: “Como mediar os diferentes interesses na disputa entre o
direito à cidade e a rentabilidade imobiliária?”. E destacou algumas inconstitucionalidades flagrantes no
3
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Luciano Guimarães, Presidente CAU-BR em sua fala de abertura destacou que o trabalho
conjunto fortalece o debate e o pensamento unificado, sobre questões de maior importância. Reforçando
que a tarefa de levar a arquitetura e urbanismo para todos, não é fácil de se implementar nesse país. Onde
os projetos e planos são meios para se alcançar, mas é necessário lutar e trabalhar muito para implementar.
Fez referência aos diversos pontos de vista presentes: nacional, regional e local, destacando que no âmbito
estadual, onde os colegas atuam nas estruturas governamentais tem um desafio grande. Referiu-se às
cartas elaboradas anteriormente pelo conselho, para falar da mudança de estratégia da proposta desse ano
(2020) de envolver todas as entidades de Arquitetura e Urbanismo, para somar ideias e esforços para
implementarmos a Arquitetura para todos.

texto da emenda, que foram objeto da “Nota Técnica IBDU/IAB/OAB sobre a PEC 80/2019 - Retrocesso
na Política Urbana Brasileira”. Do debate destaca-se a preocupação com a crítica apresentada aos Planos
Diretores, e a proposta de realizar um seminário para avaliação de alguns Planos Diretores, identificando
os avanços, os problemas.

No DIA 4 de MARÇO, a cons. Josélia Alves, Coordenadora CPUA/CAU-BR juntamente com
o Luciano Guimarães, Presidente CAU-BR abriram os trabalhos dando boas-vindas ao convidado
Alfredo Eduardo dos Santos, Secretário Nacional de Habitação do MDR que proferiu palestra sobre
as necessidades habitacionais, abordando questões do déficit, inadequação e produção habitacional.
Apresentando um levantamento dos programas e ações vigentes, dados de demanda futura por moradias
que tem sido utilizados para definição dos programas e ações. Apresentou gráficos da produção
habitacional do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Por fim listou lições aprendidas do MCMV;
Urbanização; e Assistência Técnica e desafios no cenário de restrição fiscal. Como novas iniciativas
destacou a revisão do plano nacional de habitação 2020/2040; acordo de cooperação técnica MDR – CAU
– CONFEA e novo programa habitacional. Destacando que a ideia é abrir chamada para municípios se
inscreverem, cuja condição seja que o município se responsabilize a fazer o que lhe compete para
regularização fundiária (alertando par ao fato de que 50% cidades estão irregulares). O CAU e O CREA
entrariam na execução do programa em si, através de iniciativa privada, evitando a descontinuidade da
Assistência Técnica. No momento do debate foi consultado sobre o aluguel social, ao que respondeu que
tem grande vulto de recurso, mas é destinado para atender apenas emergência, e não é estruturado. E citou
a experiência no Uruguai onde a cada 6 meses é feita a avaliação do quanto a família pode pagar,
“nenhuma família parte do zero” e sempre é avaliado se podem melhorar a contribuição, pois acredita-se
que a crise não será para sempre. Informou que na revisão da Política habitacional o aluguel social será
considerado. Consultado sobre as consequências da PEC 80 na política habitacional informou que
possuem equipe jurídica que acompanha as legislações que interferem na política, mas que hoje o foco
está em proteger os recursos dos fundos, mas a PEC 80 em curto prazo não está no radar.
Para fechar os trabalhos da manhã compôs-se a Mesa Redonda: Direito à Cidade, cuja primeira
apresentação foi do cons. estadual Nabil Georges Bonduki coordenador da Comissão de Política
Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT – CAU/SP) sobre o Plano Nacional de
Habitação (PlanHab), criado em 2009 com o objetivo de equacionar até 2023 as necessidades
habitacionais do Brasil, visando a inclusão social com desenvolvimento econômico. Demonstrou como o
processo para a elaboração do plano possibilitou a participação de diversos segmentos da sociedade em
todas as regiões do Brasil e que sua formulação considerou, entre outros interesses sociais, a diversidade
regional brasileira, fator que possibilitou a adoção de enfoques e soluções diferenciadas.
Na sequência a cons. Federal Nádia Somekh (SP) apresentou Encaminhamentos do Seminário
internacional de Gestão Inovadora de Bairros Históricos (SIGIBH) realizado em São Paulo, em 2019. O
evento apresentou propostas como a criação da Rede Brasil Patrimônio, em defesa do patrimônio histórico
brasileiro; criação de assessoria técnica do patrimônio – proposição do CAU/SP; criação de portal de boas
4
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As palestras foram seguidas da apresentação das Ações e Projetos das CPUAs iniciada pela cons.
Josélia Alves, Coordenadora CPUA/CAU-BR que destacou a finalidade da CPUA de “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”. E passou a apresentar os
encaminhamentos dos I e II Encontro de CPUAs, relatando também a Oficina de avaliação-CPUAs
Itinerante, e os eventos em que a CPUA-CAU/BR esteve presente em 2019. Por fim apresentou o Plano
de Trabalho da comissão para 2020 e explicou brevemente o Projeto CAU Educa, programa de educação
urbanística no ensino fundamental, que foi estruturado através de contratação de consultoria para a CPUA
e tornou-se projeto estratégico do CAU/BR para 2020. Deram sequência à sua apresentação relatos de 13
comissões presentes dos seguintes estados: CAU/SP, CAU/RJ, CAU/MT, CAU/AP, CAU/MG, CAU/SC,
CAU/DF, CAU/TO. Ficando 4 estados para relatarem na tarde do dia seguinte: CAU/RN, CAU/RS,
CAU/RR e CAU/PI.

práticas com vistas a constituição de um modelo de gestão de bairros históricos com inclusão social;
capacitação continuada para mão de obra especializada e projetos de restauro. Informou também os
resultados da Oficina Internacional – Bixiga (bairro paulista), realizada em 2017, e do Workshop Fábrica
de Restauro promovido em 2016.

Pode-se destacar dos debates: Eneida Aviane do IBDU sugeriu fazer uma parceria como CAU para pensar
numa linguagem para falar com a população, que não sabe o que está acontecendo. O cons. Federal Raul
Gradim (DF) apontou para os modelos de negócio em detrimento de políticas públicas, apresentados pelo
Secretário de Habitação. E sugeriu que o CAU/BR repensasse a proximidade com o MDR, de forma mais
prudente, mantendo o canal de comunicação, mas não apenas ficar referendando os modelos de negócio.
Acrescentou que moradia existe, mas falta cidadania, e este é o aspecto que sugere que devemos atuar.
Citou os critérios de eleição para os programas habitacionais, em que os beneficiários são escolhidos a
partir de critérios sociais. E que quando é atendido “ele sai da lógica social e vai para a lógica do sistema
financeiro” destacando o Programa MCMV como um modelo de negócio. A Cons. Evelise Vieira
Alexandre (PB) também reafirmou seu entendimento de que pelas falas do MDR o ministério não
apresentou políticas de estado, só políticas de governo baseadas em modelo de negócio.
Após o debate, os palestrantes fizeram suas falas finais, começando pelo cons. estadual Nabil Georges
Bonduki coordenador da CPUAT – CAU/SP que sugeriu que o CAU se posicione nacionalmente sobre a
falta de políticas estatais de saneamento, mobilidade, e habitação, como também sobre a visão do MDR
da regularização fundiária como produto de mercado. E alertou para a emergência de políticas para a
geração e emprego e renda nas áreas sociais. Acrescentou que acredita que deve ficar claro o
posicionamento sobre privatizações e concessões. E reforçou a necessidade de ser olhar para os dados
bons, exemplificou com o Sistema público de saneamento, que nos resultados apresentados de
abastecimento de água apresentou bons índices de atendimento. Sobre a carta sugere que o CAU deve
assumir como política nacional, fazer de maneira organizada a apresentação divulgação e cobrança das
cartas, estabelecendo um cronograma.
A cons. Federal Nádia Somekh (SP) destacou o que chamou de ‘problemas mundiais’ que precisam estar
na carta como princípios: Mudanças climáticas; questão ambiental e gestão dos recursos hídricos,
articuladas com os planos diretores. Alertou para a necessidade de se pensar em governança nas regiões
metropolitanas. E citou o projeto estratégico do CAU/BR ‘Mais arquitetos’ que explicar o oficio do
Arquiteto e Urbanista para a sociedade. Despertou para o fato de que daqui uns anos 70% dos profissionais
de AU serão mulheres, o que demostra que a AU precisa de maior representação de mulheres vereadoras,
e aumentar a representação feminina é pensar em políticas públicas que considerem as mulheres em suas
especificidades. Atentou para a importância de articular o oficio nas bases, criando vínculos de
embasamento para a relação com os prefeitos, e fazer a sociedade entender a importância da AU para a
melhoria das cidades. O cons. Federal Juliano Ximenes Ponte (PA) advertiu que o temas tratados no
evento são os que os Arquitetos e Urbanistas precisam militar em todas as associações e esferas. Para
finalizar o evento o Presidente do CAU/BR Luciano Guimarães falou novamente da metodologia da carta
que será dirigida aos candidatos, mas com foco na sociedade, informando que na reunião de janeiro do
CEAU ficou acordado que será uma construção coletiva. E Advertiu que as diretrizes nacionais irão ter
pouca influência se não houver a articulação local, que parta dos CAU/UF. Informou que o objetivo é que
em maio o documento já esteja sendo distribuído.
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O cons. Federal Juliano Ximenes Ponte (PA) abordou a situação do Saneamento no Brasil
destacando a importância do investimento em abastecimento de água e na rede de esgotos sanitários,
reforçando os benefícios à saúde como melhoria da nutrição; higiene pessoal e da comunidade e
minimizando a transmissão das doenças relacionadas com a água. Apresentou, também, uma síntese sobre
o Projeto de Lei 3.261/2019, que propõe um novo marco regulatório do saneamento e a posição do
CAU/BR contrária a privatização do setor. Alertou para o fato de que a articulada de mercantilização do
saneamento e de água sinaliza perda de soberania e de controle público sobre a água no Brasil.

8. CONCLUSÃO:
O momento final do evento foi de debate de diretrizes para a elaboração da Carta aos Candidatos 2020
e os presentes decidiram por fazer a leitura do documento enviado pelo CAU/SC, alinhado ao acordo de
cooperação assinado entre os CAU/SC, CAU/RS e CAU/PR, para promover ações conjuntas. O
documento apresenta os tópicos principais definidos e diretrizes para a construção da carta, assim, cada
UF avançou no conteúdo de forma isolada (documentos anexos). Para o qual foi sugerido ainda reduzir
capítulos e concentrar em tópicos. E ao longo do evento foram sendo sugeridos para o documento:
• Definir indicativos junto com entidades, como o IBDU e CREA, para construir pontes e falar para
população e governo, não somente para a categoria, para fazer repercutir;
• Necessário que a carta tenha linguagem mais acessível à população, utilizando texto jornalístico e
sensibilizador;
• Deve ser apresentada através de um site, onde na página inicial contenha a introdução e os tópicos, ao
clicar em cada tópico deve haver um direcionamento para o detalhamento do tema (em outra aba); A
síntese da carta pode ser impressa e dispor de um QR code que direcione para o conteúdo mais
detalhado do site;
• Deve-se estabelecer uma estratégia de adesão dos candidatos, além da estratégia de comunicação, para
isso foi sugerido elaborar questionário para submeter aos candidatos.
Acrescente-se que CPUA-CAU/BR recebeu por e-mail recomendação e sugestão do presidente do
CAU/PB Ricardo Vidal; recebeu também por e-mail carta elaborada pelo CAU/GO e recebeu por e-mail
e protocolo carta elaborada pelo CAU/MG, as contribuições foram incluídas no documento contendo as
diretrizes, anexo.
Foi ainda questionada a falta de posicionamento claro do CAU-BR sobre a PEC 80, e foi sugerido usar a
manifestação já produzida pelo IBDU, que foi chancelada pelo IAB e OAB, dando maior visibilidade e
repercussão ao documento através das mídias do CAU/BR.
Neste momento final também foi comentada a parceria com o MDR que ser dará através de um Acordo
de Cooperação Técnica (ACT), tendo sido apresentadas as seguintes sugestões:
- Consultar sobre tema da regularização fundiária, pois como foi apresentada pelo ministério, gerou-se
uma preocupação quanto a deixá-la a cargo da iniciativa privada, e quanto a proposta de iniciar o processo
de regularização fundiária sem a provisão de infraestrutura;
- Alertar sobre a urgência de provisão habitacional para a faixa 1, que representa a maior necessidade de
atendimento atual;
- Dar prioridade de atenção ao Programa MCMV Entidades, conceituando-o adequadamente, e garantindo
recurso para organização dos movimentos sociais capazes de produzir moradia;
- Articular e parceria do MDR com as Universidades e Institutos de Pesquisa no sentido de se apropriar
dos estudos e utilizar os resultados das avaliações realizadas sobre o desempenho do PMCMV nas
metrópoles e cidades brasileiras;
- Entende-se que a liberação de recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), além de
não gerar empregos e crescimento consistente, provocará uma redução na capacidade do Estado enfrentar
a questão urbana. Assim, sugere-se um Programa Emergencial de Habitação e Saneamento, desenhado
para ser intensivo em mão de obra, como uma solução mais consistente e aderente às finalidades do FGTS
e com impactos mais duradouros para reativar e impulsionar a economia.

6
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À Secretaria Nacional de Habitação:

À Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano
- Demandar propostas concretas para o apoio às regiões metropolitanas;
- Reforçar a necessidade de reativação do Conselho das Cidades, pedindo que informem os prazos, a
metodologia e a composição do mesmo;
- Incorporar nas suas políticas, apoio à pesquisa e extensão em Arquitetura, Urbanismo e Planejamento
Urbano, como forma de implementar políticas públicas de interesse do MDR
- Aumentar a articulação das políticas de desenvolvimento urbano com as políticas de Habitação;
- Reafirmar o interesse em receber a Secretária para apresentar os temas sugeridos por ela na ocasião,
quais sejam:
I.
II.

Pró-Cidades (Programa de Desenvolvimento Urbano, instituído por meio da Resolução
nº 897 do Conselho Curador do FGTS, em 11 setembro de 2018); e
Programa de Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais.

Brasília, 01 de abril de 2020.
9. ANEXOS:
Anexos da proposta da CPUA/SC para a carta aos candidatos;
Proposta da CPUA/SC para a carta aos candidatos com sugestões do evento;
Carta aos candidatos 2020 elaborada pela CPUA-CAU/MG;
Carta aos candidatos 2020 elaborada pelo CAU/GO.

7
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1.
2.
3.
4.

DIRETRIZES PARA CARTA AOS CANDIDATOS 2020
Debatidas no III Encontro Nacional de CPUAs do CAU
Na ocasião do III Encontro de CPUAs do CAU, a proposta enviada pelo CAU/SC, foi lida
e foram feitos destaques e sugestões no próprio documento como segue:
Introdução
- O início deve dar o ‘tom’ do documento, os tópicos precisam ser breves e diretos, o
aprofundamento de cada pauta será feito em um site específico sobre o tema. A carta não deve
passar de 3 páginas, não pode ser maçante. Precisa de uma linguagem mais próxima da
população, evitar termos muito técnicos – que não conversam com o público em geral. Buscar
mostrar o que a cidade ganha com as ações que estamos sugerindo, tendo foco no nosso ‘alvo’,
que são os candidatos.
- Deve pautar o Direito à Cidade, com destaque para a situação de enchentes, novos caminhos
para a transformação urbana e dos espaços degradados; Incluir a importância da
transversalidade das políticas públicas, como elas devem ser articuladas; Considerar a Cidade
inclusiva para todos: oportunidades e benefícios da cidade, trabalho, saúde, educação;

- É momento de se refletir sobre como a Reforma Urbana, preconizada pela Constituição, pode
superar esses aspectos através do cumprimento da função social da cidade e da propriedade.
Através do Planejamento Urbano - Técnico e Participativo - é possível promover políticas que
avancem no tratamento das questões vivenciadas pelas cidades, como o aumento da violência
social, as deficiências na infraestrutura, na qualidade dos espaços públicos, na mobilidade
urbana, na produção de moradias dignas, na relação delicada entre progresso e meio ambiente,
além da preservação do patrimônio cultural. O comprometimento com a solução dos problemas
supracitados deve ser fundamental no programa apresentado pelos candidatos ao Executivo e
Legislativo. Os arquitetos e urbanistas são os profissionais capacitados para auxiliar nessa
construção.
- Trazer em um segundo momento, uma perspectiva de como viabilizar as ações sugeridas
(quais fontes de recursos)
Os profissionais da Arquitetura e Urbanismo apresentam propostas - assertivas e
concisas - referentes ao aprimoramento das políticas relacionadas ao Direito à cidade e à
gestão municipal, desta forma a Carta aos Candidatos tem como objetivo comprometê-los com
os temas aqui descritos, visando a inclusão desses em seus programas de governo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestão Urbana
Habitação
Mobilidade e acessibilidade urbana
Preservação do Patrimônio
Meio Ambiente
Saneamento ambiental
Rede de cidades
Questão de gênero, pessoa idosa e crianças
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- Deve indicar o cumprimento as metas previstas da Agenda 2030 para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente aquelas relativas ao Objetivo 11 - Tornar
as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;

1. Gestão Urbana
1.1 Considerar no planejamento e investir nas Regiões metropolitanas, examinando as
possibilidades de consórcios urbanos intermunicipais, políticas e projetos intermunicipais;
1.2 Elaborar e revisar os Planos Diretores Participativos realizados sob a responsabilidade
técnica de arquiteto e urbanista, através de processos efetivamente participativos,
baseados em cartografia e informações precisas, confiáveis e atualizadas;
1.3 Implementar a Lei Complementar do Plano Diretor Participativo, pelo poder executivo
municipal: disponibilização de recursos humanos (arquitetos e urbanistas) e equipamentos
adequados (meios) para a aplicação do Plano Diretor Participativo;
1.4 Planejar as áreas rurais e suas fronteiras com as áreas urbanas, visando o
desenvolvimento local, promovendo atividades econômicas e sociais, em harmonia com o
planejamento municipal. Fomentando a produção familiar para fortalecer as dinâmicas
socioeconômicas;
1.5 Garantir a elaboração e implementação dos Planos setoriais: Plano Local de Habitação
de Interesse Social (PLHIS); Plano de Mobilidade; Plano de Resíduos Sólidos; Zoneamento
Econômico Ecológico;
1.6 Ampliar o investimento em gestão de dados (faltam mapas, bases cadastrais) e
disponibilizar as informações de banco de dados georreferenciados e em formato aberto,
democratizando o acesso e possibilitando a análise pela sociedade;

1.8 Constituir instâncias colegiadas nos municípios, com a participação dos agentes
públicos de governo, da sociedade civil e da população, para priorizar os investimentos
municipais; Desenvolvendo formas de acompanhamento para avaliação da gestão que
permitam o controle pela sociedade das ações de desenvolvimento sustentável, visando a
igualdade de acessos e a participação das comunidades nos processos de implantação
das políticas públicas;
1.9 Restabelecer e ampliar os mecanismos de participação popular nas decisões relativas
às políticas públicas, que tenham ação direta sobre o direito à moradia, ao transporte
público de qualidade e à cidade; construindo e aperfeiçoando mecanismos para estimular
a participação cidadã nas decisões sobre as políticas urbanas e de capacitação dos
conselhos municipais;
1.10 Garantir meios para manter ativo o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano,
entendido como instrumento fundamental e necessário para o financiamento da política
urbana; visando, dentre outras finalidades, aplicar os recursos oriundos de outorga onerosa
do direito de construir ou de alteração de uso em iniciativas destinadas ao desenvolvimento
urbano, especialmente nos casos previstos pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/201 –
artigo 26, incisos I a IX): como regularização fundiária, reserva de terras para HIS, áreas
verdes e de lazer, para implantação de equipamentos comunitários, entre outros.
1.11 Intensificar a regularização fundiária e imobiliária associada à qualificação dos
territórios;
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1.7 Garantir meios para o pleno funcionamento do Conselho da Cidade, visando o devido
acompanhamento e controle social da política urbana municipal, inclusive por
representações dos movimentos populares;

1.12 Otimizar a infraestrutura urbana instalada, através do uso de Parcelamento, Edificação
e Utilização Compulsórios em vazios urbanos, visando o adensamento e evitando o
espraiamento do Perímetro Urbano;
1.13 Investir na ampliação, integração e qualificação da rede de transporte público de forma
integrada à produção de moradia social em áreas onde o investimento público em
infraestrutura e equipamentos urbanos já foi consolidado, buscando qualidade urbana;
1.14 Garantir a presença de um profissional de arquitetura e urbanismo em cada prefeitura;
(Encontro) e na coordenação de processos de planejamento urbano e de preservação do
patrimônio cultural do município;
1.15 Manter corpo técnico qualificado e permanente, possibilitando o planejamento de
médio e longo prazo, requisito básico para alocação de recursos orçamentários e
investimentos públicos necessários e comprometidos com a visão transformadora do
município;
1.16 Utilizar boas soluções de projetos de espaços públicos como uma forma de
investimento em segurança;
1.17 Contratar planos e projetos pelo critério da qualidade, conjugando “técnica e preço”,
assegurando investimentos em infraestrutura urbana e em serviços públicos e sociais nas
periferias urbanas, de forma a garantir a integração de todas as suas áreas à cidade e
promovendo concursos de arquitetura para edifícios e espaços públicos.

2.2 Aplicar a Lei 11.888/2008 – Lei da ATHIS, vinculada às políticas públicas de saúde, e
saneamento e regularização fundiária; ATHIS, entendida como um meio de promoção da
saúde e melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda;
2.3 Prover meios para a aplicação de REURB e de ATHIS, instituindo um setor específico
na prefeitura, composto por técnicos das áreas relacionadas aos temas, provido de
recursos instrumentais e de legislação municipal correspondente.
2.4 Garantir meios para o pleno funcionamento Conselho Municipal de Habitação, com a
devida representação dos movimentos populares;
2.5 Criar fundos de desenvolvimento urbano e de habitação para benefícios das
comunidades, inclusive gerando emprego e renda, e/ou manter ativo o Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social, e cumprir exigências legais para a gestão destes;
2.6 Implementar a política habitacional por meio de programas diversos que considerem
as especificidades locais e de seus beneficiários, entre eles o de locação social como forma
de garantir a permanência da população de baixa renda em áreas consolidadas.

3. Mobilidade e acessibilidade urbana
3.1 Permitir o acesso às cidades por todas as pessoas, independentemente de condição
de deficiência, cor, gênero, etc. Eliminando as deficiências nos espaços, equipamentos e
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2. Habitação
2.1 Aplicar a Lei 13.465/2017– REURB, visando a qualificação urbanística da área,
simultaneamente à concessão de título de propriedade: titularização da propriedade
vinculada à urbanização, ao direito à cidade;

políticas públicas que atualmente não atendam a legislação vigente, de forma a garantir a
inclusão de todos; a Cidade Inclusiva deve remover as barreiras que dificultam o livre
trânsito e utilização dos espaços das cidades;
3.2 Permitir que as pessoas se apropriem dos espaços da cidade, suas calçadas e
logradouros públicos de uma forma que possam utilizar adequadamente o espaço público.
Através da previsão do Desenho Universal em todos os projetos e equipamentos;
3.3 Considerar a hierarquia da mobilidade urbana, modais de transportes e adequação à
geografia da cidade nos Plano de mobilidade;
3.4 Promover a mobilidade urbana não-motorizada e a qualificação dos espaços públicos;
e possibilitar ou ampliar a oferta de transporte coletivo com energia limpa e de baixo
impacto.

4. Preservação do Patrimônio
4.1 Instituir políticas e ações que busquem garantir a preservação de bens culturais
arquitetônicos, urbanísticos e de paisagem, com base nas Cartas Patrimoniais
Internacionais e normatizações nacional, estadual e municipal;
4.2 Realizar de inventário dos bens culturais a serem preservados, visando a manutenção
e permanência da memória histórica, cultural e paisagística, assim como, a confirmação da
identidade municipal;
4.3 Propor políticas públicas que considere o patrimônio como um ativo financeiro derivado
do seu valor cultural, impondo condições que preservem seus atributos e impeçam a
descaracterização ou a perda do referido patrimônio;

4.5 Aplicar a norma ABNT NBR 14653-7:2009 (conceitos, métodos e procedimentos gerais
para os serviços técnicos de avaliação de bens do patrimônio histórico e artístico) em
políticas públicas do patrimônio, especialmente quanto à gestão eficiente da arquitetura
histórica protegida, oportunidades de intervenções e priorização de ações de intervenção,
levando em consideração a ativação/valoração econômica e o consumo do bem cultural,
através de novos usos, que não prejudiquem o valor cultural e o interesse coletivo;
4.6 Garantir meios para o efetivo funcionamento do setor da prefeitura responsável pela
preservação do patrimônio cultural municipal, disponibilizando recursos humanos
(arquitetos e urbanistas), equipamentos adequados e legislação municipal correspondente.
4.7 Revisar e/ou elaborar legislações de inspeções prediais nos municípios, considerando
o envelhecimento das cidades e as recentes tragédias vistas no país;
4.8 Adotar políticas ambientais e culturais que valorizem o patrimônio cultural,
implementando instrumentos indutores da função social da propriedade, previstos na
Constituição Federal e no Estatuto da Cidade, visando estimular a utilização de imóveis e
terrenos ociosos;
4.9 Aperfeiçoar e promover os programas de educação patrimonial.
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4.4 Instituir políticas municipais para enfrentar o problema da existência de imóveis
desocupados e abandonados localizados em centros históricos, causado muitas vezes pelo
desconhecimento dos gestores quanto às possibilidades de ativação/valorização
econômica através do consumo desses bens culturais;

5. Meio Ambiente
5.1 Elaborar e/ou revisar o Plano Ambiental do município, visando a observância de suas
diretrizes e objetivos no planejamento urbano e demais políticas urbanísticas;
5.2 Promover estudo para determinar a capacidade de suporte do território municipal, e a
sustentabilidade da ocupação e adensamento urbano;
5.3 Prover o órgão municipal, responsável pela preservação do meio ambiente, de
recursos humanos, instrumental e institucionais, visando observar, dentre outros aspectos,
os impactos diretos e indiretos de empreendimentos e atividades que solicitem instalaremse, ou que já estejam em atividade no município;
5.4 Planejar e Mapear as situações de risco em função das mudanças climáticas;
5.5 Enfatizar a dimensão ambiental no planejamento urbano e territorial a partir dos
ecossistemas e suas especificidades;
5.6 Planejar as áreas rurais, urbanas e suas fronteiras, visando o desenvolvimento local,
promovendo atividades econômicas e sociais, em harmonia com o planejamento municipal,
planos metropolitanos e planos estaduais.

6. Saneamento ambiental
6.1 Garantir a retomada de investimentos públicos no setor;
6.2 Reafirmar a importância da concepção de saneamento básico integrado às políticas
públicas de saúde, planos de habitação, arborização, recursos hídricos e resíduos sólidos;
6.3 Reforçar a importância das empresas públicas prestadoras de serviço de saneamento,
dotando-as de capacidade administrativa, técnica e financeira;

6.5 Aplicar a lei 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos sólidos.
7. Rede de cidades
7.1 Propiciar a comunicação entre gestores para promover a cooperação e interface de
legislações e regramentos entre cidades e regiões metropolitanas;
7.2 Implantar interfaces entre o planejamento urbano de cidades, no âmbito regional e
metropolitano;
7.3 Propiciar a interlocução entre entidades representantes de municípios como:
confederação, federação, associações e consórcios urbanos, políticas e projetos
intermunicipais;
8. Gênero, pessoa idosa e crianças
8.1 Valorizar a política para as minorias, respeitando questões de gênero, classe e etnias
e fortalecendo a pluralidade de ações;
8.2 Buscar a equidade de gênero nas políticas públicas, considerando a percepção das
mulheres, assim como das pessoas idosas e crianças nas cidades;
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6.4 Fomentar e implantar instituições colegiadas participativas, envolvendo a sociedade
civil e conselhos nas tomadas de decisões quanto ao saneamento ambiental;

8.3 Promover políticas e projetos que considerem o cotidiano da mulher na definição da
localização e disponibilidade de equipamentos como creches, horários do transporte
público, otimização de deslocamento e segurança.

FECHAMENTO DA CARTA:
Sugere-se elaborar um parágrafo que retome sucintamente o Direito à Cidade e a necessidade
de o Plano Diretor abranger todas as temáticas apresentadas.
Deve-se concluir o documento com a recomendação aos candidatos a gestores públicos e ao
legislativo municipal, que agreguem as propostas aos seus planos de governo, com o intuito de
promover a transformação da vida das nossas cidades.
ESTRATÉGIAS DA CARTA:
A carta precisa ter linguagem mais acessível à população, com texto jornalístico sensibilizador;
Deve ser apresentada através de um site, onde ao clicar nos tópicos possa ser direcionado para
o detalhamento do tema (em outra aba); podendo o material impresso dispor de um QR code
que direcione para o conteúdo mais detalhado;
Sugere-se estudar uma estratégia para monitoramento dos resultados da Carta aos Candidatos
pelas diversas entidades de arquitetos e urbanistas, mas não somente por estas. Isto poderia
ser feito através do registro de quem entregou/recebeu a Carta, e também através de um
questionário a ser respondido pelos candidatos e/ou seus assessores, de forma a captar sua
adesão (ou não) às propostas da categoria.

PÓS ELEIÇÃO - CONSTRUIR OS PASSOS SEGUINTES EM CONJUNTO:

- Definir o acompanhamento das políticas propostas na carta, através de canal de comunicação
com gestores;
- Enviar carta pós eleição consultando o que foi incorporado nos Planos de Governo;
- Após período de 1 ano enviar nova consulta sobre implementação: Monitorar a execução
destas políticas.
ORIENTAÇÕES PARA A COMUNICAÇÃO:
- Apresentar os temas com possíveis cenários futuros e o que acontece se as cidades não são
planejadas
–
transformar
em
vídeo
didático
(Exemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=WJ35paZQlgM&t=4s );
- O site deve indicar ‘quais ações o CAU promove para fortalecer cada política pública’;
- Iniciar a divulgação em etapas, disponibilizar nas redes sociais vídeo(s) para divulgação.
Iniciar agenda política para inclusão destes tópicos no plano de governo dos candidatos;
Abril de 2020
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- Definir como o CAU pode também contribuir com os temas (elencar um banco de projetos de
todos os CAU/UF para avaliar como estes conteúdos podem ser disponibilizados
nacionalmente);

CAU/SC - Carta aos Candidatos - Sugestões CPUA-CAU/SC - Florianópolis, 19/fev/2020

CARTA AOS CANDIDATOS 2020
Alinhado ao acordo de cooperação assinado entre os CAU/SC, CAU/RS e
CAU/PR, para promover ações conjuntas, o tema começou a ser debatido entre as
CPUAs dos três estados em dezembro de 2019. Neste sentido, foram definidos tópicos
principais e diretrizes para a construção da carta, assim, cada UF avançou no conteúdo
de forma isolada. Inicialmente, seria uma ação dos três CAUs do Sul, quando o CAU/BR
chamou para o encontro nacional e reforçou que este era um dos temas principais de
debate, entendeu-se que a ação deveria ser nacional – mesmo que cada estado possa
delinear alguns tópicos específicos de sua realidade após a definição do conteúdo da
carta aos candidatos nacional.
Neste sentido, foram pensadas algumas orientações ao processo de elaboração
de carta, conforme descrito abaixo:

- Introdução deverá ter como base, o tema do ‘Direito à cidade’;
- Incluir a importância da transversalidade das políticas públicas, como elas devem ser
articuladas;
- Cidade inclusiva para todos, as oportunidades de obter os benefícios da cidade,
trabalho, saúde, educação;
- O início deve dar o ‘tom’ do documento, os tópicos precisam ser breves e diretos, o
aprofundamento de cada pauta será feito em um site específico sobre o tema. A carta
não deve passar de 3 páginas, não pode ser maçante. Precisa de uma linguagem mais
próxima da população, evitar termos muito técnicos – que não conversam com o público
em geral. Buscar mostrar o que a cidade ganha com as ações que estamos sugerindo,
tendo foco no nosso ‘alvo’, que são os candidatos.
- Trazer em um segundo momento, uma perspectiva de como viabilizar estas ações
(quais fontes de recursos)
Fechamento da Carta:

- Retomar o Direito à Cidade e a necessidade de o Plano Diretor abranger todas as
temáticas apresentadas – transversalidade.
PÓS ELEIÇÃO - CONSTRUIR OS PASSOS SEGUINTE EM CONJUNTO - monitorar a
execução destas políticas e como o CAU pode contribuir com os temas (elencar um banco de
projetos de todos os CAU/UF para avaliar como estes conteúdos podem ser disponibilizados
nacionalmente – com vistas a aprimorar o poder público).

Documento assinado digitalmente com sucesso. Verificação em: http://docflow.caubr.gov.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código:
9CVQ-FOQR-2ITP-0ZDG

1
Página 16 de 26

Este documento foi assinado digitalmente por Daniela Demartini De Morais Fernandes

Estrutura Principal:
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Orientações para a Comunicação:
- Apresentar os temas com possíveis cenários futuros e o que acontece se as cidades não são
planejadas
–
transformar
em
vídeo
didático
(Exemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=WJ35paZQlgM&t=4s );
- Construir um hotsite conjunto para desenvolver os tópicos elencados na carta;
- O site deve indicar ‘quais ações o CAU promove para fortalecer cada política pública’;
- Iniciar a divulgação em etapas, redes sociais em março e no máximo início de abril ter vídeo(s)
para divulgação. Iniciar agenda política em abril para inclusão destes tópicos no plano de governo
dos candidatos;

Minuta inicial sugerida pelo CAU/SC

Os profissionais da Arquitetura e Urbanismo apresentam as seguintes propostas
- assertivas e concisas - referentes ao aprimoramento das políticas relacionadas ao
Direito à cidade e à gestão municipal.
A Carta aos Candidatos tem como objetivo comprometê-los com os temas
descritos, visando a inclusão desses em seus programas de governo.
Introdução da carta deve pautar o Direito à Cidade.


Plano Diretor Participativo: elaboração e revisão realizados sob a
responsabilidade técnica de arquiteto e urbanista, através de processos efetivamente
participativos, que resultem em produtos baseados em cartografia e informações
precisas, confiáveis e atualizadas;

Implementação da Lei Complementar do Plano Diretor Participativo, pelo poder
executivo municipal: disponibilização de recursos humanos (arquitetos e urbanistas) e
equipamentos adequados (meios) para a aplicação do Plano Diretor Participativo;

Contratação de planos e projetos pelo critério da qualidade, conjugando “técnica
e preço”;

Otimizar a infraestrutura urbana instalada, através do uso de Parcelamento,
Edificação e Utilização Compulsórios em vazios urbanos, visando o adensamento e
evitando o espraiamento do Perímetro Urbano;

Conselho da Cidade: garantir meios para o pleno funcionamento do Conselho da
Cidade, visando o devido acompanhamento e controle social da política urbana
municipal, inclusive por representações dos movimentos populares;
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I. Gestão Urbana
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Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU): garantir meios para manter
ativo o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, entendido como instrumento
fundamental e necessário para o financiamento da política urbana;

Regulamentação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, visando,
dentre outras finalidades, aplicar os recursos oriundos de outorga onerosa do direito de
construir ou de alteração de uso em iniciativas destinadas ao desenvolvimento urbano,
especialmente nos casos previstos pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/201 – artigo 26,
incisos I a IX): como regularização fundiária, reserva de terras para HIS, áreas verdes e
de lazer, para implantação de equipamentos comunitários, entre outros.


Região metropolitana (consórcios urbanos intermunicipais)



Política e projetos intermunicipais

II. REURB e ATHIS

REURB – Lei 13.465/2017 - REURB, entendida como um dos principais
instrumentos para a promoção do direito à moradia e à cidade sustentável, conferindo
segurança jurídica às posses exercidas para fins de moradia, especialmente por pessoas
de baixa renda, e possibilitando a integração de assentamentos precários à cidade
formal;

Aplicar a Lei da REURB visando a qualificação urbanística da área,
simultaneamente à concessão de título de propriedade: titularização da propriedade
vinculada à urbanização, ao direito à cidade;


ATHIS, entendida como um meio de promoção da saúde e melhoria da qualidade
de vida da população de baixa renda;

Garantir meios para o pleno funcionamento Conselho Municipal de Habitação,
com a devida representação dos movimentos populares;

Manter ativo o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, e cumprir
exigências legais para a gestão do referido fundo;

Prover meios para a aplicação de REURB e de ATHIS, instituindo um setor
específico na prefeitura, composto por técnicos das áreas relacionadas aos temas,
provido de recursos instrumentais e de legislação municipal correspondente.
III. Mobilidade e acessibilidade urbana
Cidade inclusiva - direito de ir e vir, as cidades devem permitir o acesso ao seu
espaço pelas pessoas, independentemente de condição de deficiência, cor, gênero, etc.
As cidades é que possuem deficiências e, por meio de políticas públicas, precisam ser
transformadas de forma a garantir a inclusão de todos;


Documento assinado digitalmente com sucesso. Verificação em: http://docflow.caubr.gov.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código:
9CVQ-FOQR-2ITP-0ZDG

3
Página 18 de 26

Este documento foi assinado digitalmente por Daniela Demartini De Morais Fernandes


Aplicar a Lei 11.888/2008 – Lei da ATHIS, vinculada às políticas públicas de
saúde, e saneamento e regularização fundiária;
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As pessoas com deficiência devem ter o direito de acessar aos espaços pela
mesma porta que todos, a necessidade de se deslocar para outro acesso é uma forma
de discriminação. A cidade inclusiva deve remover as barreiras que dificultam o livre
trânsito e utilização dos espaços das cidades;



Caminhabilidade urbana - a cidade deve permitir que as pessoas se apropriem de
seus espaços, suas calçadas e logradouros públicos de uma forma que possam utilizar
adequadamente o espaço público. Quanto maior a quantidade de pessoas nas ruas,
maior a sensação de segurança e possibilidade de impacto na mobilidade, tanto como
pedestre como através de modais como a bicicleta, cadeirantes, etc.

Cidade inclusiva para as mulheres, focar na construção das cidades pela
perspectiva das mulheres, busca pela equidade de gênero nas políticas públicas, no
sentido de levar-se em consideração o cotidiano das mulheres nas cidades e na
arquitetura das cidades;

Plano de mobilidade – hierarquia da mobilidade urbana, modais de transportes e
adequação à geografia da cidade;


Transporte coletivo com energia limpa e de baixo impacto;



Desenho Universal;

IV. Preservação do Patrimônio


Dentre as diversas ações a serem adotadas, destaca-se a realização de inventário
dos bens culturais a serem preservados, visando a manutenção e permanência da
memória histórica, cultural e paisagística, assim como, a confirmação da identidade
municipal;

Considerando-se que a proteção da arquitetura histórica advém de políticas
públicas voltadas para o interesse coletivo e causa impactos no valor econômico do bem
protegido, propor políticas públicas que considere o patrimônio como um ativo financeiro
derivado do seu valor cultural, impondo condições que preservem seus atributos e
impeçam a descaracterização ou a perda do referido patrimônio.

Instituição de políticas municipais para enfrentar o problema da existência de
imóveis desocupados e abandonados localizados em centros históricos, causado muitas
vezes pelo desconhecimento dos gestores quanto às possibilidades de
ativação/valorização econômica através do consumo desses bens culturais.

Aplicar a norma ABNT NBR 14653-7:2009 (conceitos, métodos e procedimentos
gerais para os serviços técnicos de avaliação de bens do patrimônio histórico e artístico)
em políticas públicas do patrimônio, especialmente quanto à gestão eficiente da
arquitetura histórica protegida, oportunidades de intervenções e priorização de ações de
intervenção, levando em consideração a ativação/valoração econômica e o consumo do
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Instituir políticas e ações que busquem garantir a preservação de bens culturais
arquitetônicos, urbanísticos e de paisagem, com base nas Cartas Patrimoniais
Internacionais e normatizações nacional, estadual e municipal;
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bem cultural, através de novos usos, que não prejudiquem o valor cultural e o interesse
coletivo.

Garantir meios para o efetivo funcionamento do setor da prefeitura responsável
pela preservação do patrimônio cultural municipal, disponibilizando recursos humanos
(arquitetos e urbanistas), equipamentos adequados e legislação municipal
correspondente.
V. Preservação do Meio Ambiente

Elaborar e/ou revisar o Plano Ambiental do município, visando a observância de
suas diretrizes e objetivos no planejamento urbano e demais políticas urbanísticas;

Considerando que os recursos ambientais são limitados, promover estudo para
determinar a capacidade de suporte do território municipal, e a sustentabilidade da
ocupação e adensamento urbano;

Este documento foi assinado digitalmente por Daniela Demartini De Morais Fernandes


Órgão municipal responsável pela preservação do meio ambiente: provê-lo de
recursos humanos, instrumental e institucionais, visando observar, dentre outros
aspectos, os impactos diretos e indiretos de empreendimentos e atividades que solicitem
instalarem-se, ou que já estejam em atividade no município.
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CARTA-ABERTA AOS CANDIDATOS ÀS PREFEITURAS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS NAS ELEIÇÕES DE 2020
Manifesto dos Arquitetos e Urbanistas de Minas Gerais em Defesa da Arquitetura e Urbanismo para
todos
Nossas cidades precisam dos arquitetos e urbanistas!
O Estado de Minas Gerais, com cerca de 85% de sua população de 21 milhões de habitantes vivendo em
cidades, tem na vida urbana seus maiores desafios. Em nossos 853 municípios, com realidades tão diversas,
observam-se quadros comuns de desigualdades sociais, econômicas e territoriais. É momento de se refletir sobre
como a Reforma Urbana, preconizada pela Constituição, pode superar esses aspectos através do cumprimento da
função social da cidade e da propriedade.
Através do Planejamento Urbano - Técnico e Participativo - é possível promover políticas que avancem
no tratamento das questões vivenciadas pelas cidades, como o aumento da violência social, as deficiências na
infraestrutura, na qualidade dos espaços públicos, na mobilidade urbana, na produção de moradias dignas, na
relação delicada entre progresso e meio ambiente, além da preservação do patrimônio cultural. O comprometimento
com a solução dos problemas supracitados deve ser fundamental no programa apresentado pelos candidatos ao
Executivo e Legislativo. Os arquitetos e urbanistas são os profissionais capacitados para auxiliar nessa construção.
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais vem reforçar o seu compromisso em promover
cidades resilientes, igualitárias, diversas, justas e sustentáveis.
Os pontos abordados por este documento estão divididos em três eixos temáticos:
Territorialização das políticas públicas
 Assegurar investimentos em infraestrutura urbana e em serviços públicos e sociais nas periferias urbanas,














de forma a garantir a integração de todas as suas áreas à cidade;
Intensificar a regularização fundiária e imobiliária associada à qualificação dos territórios;
Utilizar boas soluções de projetos de espaços públicos como uma forma de investimento em segurança;
Planejar as áreas rurais e suas fronteiras com as áreas urbanas, visando o desenvolvimento local,
promovendo atividades econômicas e sociais, em harmonia com o planejamento municipal;
Investir na ampliação, integração e qualificação da rede de transporte público de forma integrada à produção
de moradia social em áreas onde o investimento público em infraestrutura e equipamentos urbanos já foi
consolidado, buscando qualidade urbana;
Implementar a política habitacional por meio de programas diversos que considerem as especificidades locais
e de seus beneficiários;
Implementar programas de locação social como forma de garantir a permanência da população de baixa
renda em áreas consolidadas;
Incorporar a assistência técnica pública e gratuita para projetos, reformas, melhorias e construção de
habitação de interesse social (Lei 11.888/2008) como política pública;
Criar fundos de desenvolvimento urbano e de habitação para benefícios das comunidades, inclusive gerando
emprego e renda;
Buscar apoio técnico para orientar o planejamento municipal;
Fomentar a produção familiar para fortalecer as dinâmicas socioeconômicas;
Adotar políticas ambientais e culturais que valorizem o patrimônio cultural;
Implementar os instrumentos indutores da função social da propriedade, previstos na Constituição Federal e
no Estatuto da Cidade, visando estimular a utilização de imóveis e terrenos ociosos;
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1.

 Promover a mobilidade urbana não-motorizada e a qualificação dos espaços públicos;
 Enfatizar a dimensão ambiental no planejamento urbano e territorial a partir dos ecossistemas e suas

especificidades.
2.

Governança urbana inovadora
 Garantir a presença de arquitetos e urbanistas na coordenação de processos de planejamento urbano e de

preservação do patrimônio cultural do município;
 Constituir instâncias colegiadas nos municípios, com a participação dos agentes públicos de governo, da

sociedade civil e da população, para priorizar os investimentos municipais;
 Cumprir as metas previstas da Agenda 2030 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),









3.

especialmente aquelas relativas ao Objetivo 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis;
Desenvolver formas de acompanhamento para avaliação da gestão que permitam o controle pela sociedade
das ações de desenvolvimento sustentável, visando a igualdade de acessos e a participação das
comunidades nos processos de implantação das políticas públicas;
Manter corpo técnico qualificado e permanente, possibilitando o planejamento de médio e longo prazo,
requisito básico para alocação de recursos orçamentários e investimentos públicos necessários e
comprometidos com a visão transformadora do município;
Aperfeiçoar a capacitação dos conselhos municipais;
Promover concursos de arquitetura para edifícios e espaços públicos;
Aperfeiçoar e promover os programas de educação patrimonial;
Democratização da gestão dos territórios

 Restabelecer e ampliar os mecanismos de participação popular nas decisões relativas às políticas públicas,

que tenham ação direta sobre o direito à moradia, ao transporte público de qualidade e à cidade;
acesso e possibilitando a análise pela sociedade;
 Construir e aperfeiçoar mecanismos para estimular a participação cidadã nas decisões sobre as políticas
urbanas;
 Valorizar a política das minorias, respeitando ainda questões de gênero, classe e etnias e fortalecendo a
pluralidade de ações.
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais acredita que a sociedade como um todo, através
tanto dos candidatos, que implementem estas propostas aos seus planos de governo, quanto dos eleitores, que
escolham representantes comprometidos com esta agenda, é capaz de promover a transformação da vida de nossos
municípios e de seus cidadãos.
Belo Horizonte, março de 2020.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG
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 Disponibilizar as informações de banco de dados georreferenciados e em formato aberto, democratizando o

CARTA-ABERTA AOS CANDIDATOS ÀS ELEIÇÕES
MUNICIPAIS DE 2020 NO ESTADO DE GOIÁS
Manifesto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás para todos os candidatos a
prefeitos(as) e vereadores(as).
Nossas cidades precisam de planejamento urbano e políticas sociais e ambientais adequadas
para todos, os arquitetos e urbanistas podem auxiliar nessa missão!
Goiás, o estado mais populoso do Centro Oeste, com cerca de 92% de sua população de
aproximadamente 7 milhões de habitantes vivendo em cidades, tem na vida urbana seus maiores
desafios. Em nossos 246 municípios, com realidades diversas, observam-se desigualdades sociais,
econômicas e territoriais. É momento de nos empenharmos numa Reforma Urbana, preconizada pela
Constituição, que pode superar esses aspectos apoiando na função social da cidade e da propriedade
e tornando nossas cidades melhores.
Por meio de um Planejamento Urbano - Técnico e Participativo - é possível promover
políticas que avancem no tratamento das questões urbanas, como o aumento da violência, problemas
de infraestrutura e de qualidade dos espaços públicos, dificuldades na promoção de mobilidade urbana
e habitação dignas e adequadas, nos desafios ambientais e o crescimento das cidades, além da
preservação do nosso patrimônio cultural. O comprometimento com a solução para esses problemas
deve estar no programa apresentado pelos candidatos ao Executivo e Legislativo Municipais.
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás vem reforçar o seu compromisso em
promover cidades resilientes, igualitárias, diversas, justas e sustentáveis, e se coloca à disposição
para apoiar ações com essas ideias.

Este documento foi assinado digitalmente por Daniela Demartini De Morais Fernandes

Os pontos abordados por este documento estão divididos em cinco eixos temáticos principais:
1. Gestão e Planejamento nas Cidades

Plano Diretor Participativo: elaboração, revisão e implementação realizados sob a
responsabilidade técnica de arquiteto e urbanista, através de processos efetivamente participativos
com informações precisas, confiáveis e atualizadas; garantir que audiências sejam realizadas durante
os trabalhos de revisão do plano com confirmada presença de cidadãos, independente de pertencerem
a associações e entidades de classe.

Contratação de planos e projetos por meio de Concursos Públicos, priorizando o critério da
qualidade ou Licitações do tipo “técnica e preço”;

Otimizar a infraestrutura urbana instalada, através do uso de instrumentos legais (previstos no
Estatuto das Cidades Lei Federal 10.257/01) para preencher os vazios urbanos, visando o
adensamento, o uso diversificado e evitando o espraiamento do Perímetro Urbano;

Conselho da Cidade: garantir meios para o pleno funcionamento de um conselho múltiplo,
visando o devido controle social da política urbana municipal, inclusive pelos movimentos populares;

Garantir formas de financiamento, por meio de Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
autônomo ou outro, entendido como instrumento fundamental e necessário para a política urbana;

Valorização de Política e projetos intermunicipais, bem como reforçar os instrumentos de uma
Gestão Metropolitana, quando for o caso, garantindo o reforço a uma Rede de Cidades;
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Investimento em levantamento, produção e gestão de dados e mapas interativos para ampliar
a capacidade de planejamento nos Municípios;

Comprometimento na qualificação do serviço público, garantindo profissionais de arquitetura
e urbanismo atuando nas prefeituras, bem como a capacitação dos servidores nas questões urbanas
e de planejamento;

Estimular a criação de Institutos de Planejamento independentes nas cidades grandes e
médias, como forma de controle social e apoio técnico às questões urbanas;

Estimular programas de conscientização sobre o papel do planejamento, da gestão municipal
e da participação do cidadão para com a cidade;
2. Habitação e Mobilidade Urbana

Aplicar a Lei 13.465/2017 - REURB, entendida como um dos principais instrumentos para a
promoção do direito à moradia e à cidade sustentável, conferindo segurança jurídica às posses
exercidas para fins de moradia, especialmente por pessoas de baixa renda, e possibilitando a
integração de assentamentos precários à cidade formal, desde a titularização à posse;

Aplicar a Lei 11.888/2008 – Lei da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social ATHIS, vinculada às políticas públicas de saúde, e saneamento e regularização fundiária, melhorando
a qualidade de vida da população de baixa renda e da cidade como um todo;

Garantir meios para o pleno funcionamento dos conselhos municipais de Habitação e de
Mobilidade, com a devida representação dos movimentos populares;

Garantir o financiamento de planos e projetos com Fundos Municipais específicos para
Habitação e Mobilidade;

Instituir setores específicos na prefeitura, composto por técnicos das áreas relacionadas aos
temas de Habitação e Mobilidade;

Este documento foi assinado digitalmente por Daniela Demartini De Morais Fernandes


Desenvolver ou rever os Planos Locais de Habitação de Interesse Social e de Mobilidade
Urbana, garantindo a utilização de diversas formas de transporte e sua adequação à geografia da
cidade, em prazos estipulados em decretos do executivo;

Promover o transporte coletivo com energia limpa, de baixo impacto, e com proposta de subsidio
que desonere o custo da passagem para o cidadão;

Caminhabilidade urbana - a cidade deve permitir que as pessoas se apropriem dos espaços, das
calçadas e logradouros públicos de uma forma que possam utilizar com segurança os espaços
públicos. Quanto maior a quantidade de pessoas nas ruas, maior a sensação de segurança e
possibilidade de impacto na mobilidade, tanto como pedestre como através de modais como a bicicleta,
cadeirantes, etc.

3. Preservação do Patrimônio

Instituir políticas e ações que busquem garantir a preservação de bens culturais
arquitetônicos, urbanísticos e de paisagem, com base nas Cartas Patrimoniais Internacionais e
normatizações nacional, estadual e municipal;

Dentre as diversas ações a serem adotadas, destaca-se a realização de inventário dos bens
culturais a serem preservados, visando a manutenção e permanência da memória histórica, cultural e
paisagística, assim como, a confirmação da identidade municipal;
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Considerando-se que a proteção da arquitetura histórica advém de políticas públicas voltadas
para o interesse coletivo e causa impactos no valor econômico do bem protegido, propor políticas
públicas que considere o patrimônio como um ativo financeiro derivado do seu valor cultural, impondo
condições que preservem seus atributos e impeçam a descaracterização ou a perda do referido
patrimônio.

Instituição de políticas municipais para enfrentar o problema da existência de imóveis
desocupados e abandonados localizados em centros históricos, causado muitas vezes pelo
desconhecimento dos gestores quanto às possibilidades de ativação/valorização econômica através
do consumo desses bens culturais.

Aplicar a norma ABNT NBR 14653-7:2009 (conceitos, métodos e procedimentos gerais para
os serviços técnicos de avaliação de bens do patrimônio histórico e artístico) em políticas públicas do
patrimônio, especialmente quanto à gestão eficiente da arquitetura histórica protegida, oportunidades
de intervenções e priorização de ações de intervenção, levando em consideração a ativação/valoração
econômica e o consumo do bem cultural, através de novos usos, que não prejudiquem o valor cultural
e o interesse coletivo.

Garantir meios para o efetivo funcionamento do setor da prefeitura responsável pela
preservação do patrimônio cultural municipal, disponibilizando recursos humanos (arquitetos e
urbanistas), equipamentos adequados e legislação municipal correspondente.

Investir na educação patrimonial nas redes de ensino do município e junto aos servidores dos
órgãos municipais;
4. Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

Incluir de forma efetiva a questão ambiental no planejamento urbano do Município e demais
políticas urbanísticas;

Elaborar estudo para determinar a capacidade de suporte hídrico do território municipal e a
sustentabilidade da ocupação e do adensamento urbano nas cidades;
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Fortalecer o órgão municipal responsável pela preservação do meio ambiente: provê-lo de
recursos humanos, instrumental e institucionais, visando observar, dentre outros aspectos, os
impactos diretos e indiretos de empreendimentos e atividades que solicitem instalarem-se, ou que já
estejam em atividade no município.

Atentar para as mudanças climáticas e elaborar Planos Municipais de Proteção e Defesa Civil
para prevenir e agir nas situações de desastres;

Retomar investimentos públicos no setor de saneamento ambiental e reafirmar sua concepção
integrando com plano de habitação, arborização e leitura da bacia hidrográfica;

Garantir o financiamento de planos e projetos em Fundos Municipais específicos vinculados
à questão ambiental e o saneamento;

Reforçar o papel e a importância das empresas públicas prestadoras de serviço de
saneamento, garantindo sua capacidade técnica e financeira;

Fortalecer os Conselhos ligados à questão ambiental, promovendo decisões colegiadas
participativas envolvendo a sociedade civil com 50% de suas vagas;

Elaborar, revisar e instituir a Política nacional de Resíduos sólidos no município ou via
consórcios intermunicipais;

Investir na educação ambiental nas redes de ensino do município e junto aos servidores dos
órgãos municipais;
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Propor uma política de inclusão de parques alagáveis, praças piscinas e calçamentos
permeáveis, como forma de melhorar a drenagem das nossas cidades;
5.

Inclusão Social e Acessibilidade urbana

Cidade inclusiva - direito de ir e vir, as cidades devem permitir o acesso ao seu espaço pelas
pessoas, independentemente de condição de deficiência, cor, gênero, etc. As cidades é que possuem
deficiências e, por meio de políticas públicas, precisam ser transformadas de forma a garantir a
inclusão de todos;


As pessoas com deficiência devem ter o direito de acessar os espaços pela mesma porta que
todos, a necessidade de se deslocar para outro acesso é uma forma de discriminação. A cidade
inclusiva deve remover as barreiras que dificultam o livre trânsito e utilização dos espaços das cidades;



Cidade inclusiva para as mulheres, focar na construção das cidades pela perspectiva das
mulheres, busca pela equidade de gênero nas políticas públicas, nos cargos e funções de gestão
urbana, no sentido de levar-se em consideração o cotidiano das mulheres nas cidades e na arquitetura
das cidades;

Aplicar o Desenho Universal, que garante projetos acessíveis e inclusivos, desde a infância até
a maioridade, incluindo pessoas com deficiência.
6. Gestão metropolitana

Estimulo à manutenção do Conselho Gestor Metropolitano, que deverá conduzir a elaboração
do plano de desenvolvimento integrado (PDI), no caos das RM instituídas, e elaboração de estudos
para os aglomerados urbanos e suas cidades conurbadas.



Este documento foi assinado digitalmente por Daniela Demartini De Morais Fernandes


A capitais devem, pela via dos gestores de planejamento, estimular a elaboração de PD das
cidades que compõem as RM, assim como instrumentalizar a prefeitura da capital para o melhor
compartilhamento das informações.
O governo do Estado deve manter disponíveis as informações sobre a condução do PDI;


O tema da expansão urbana deve ser observado como fundamental para o desenvolvimento do
PDI, estimulando o debate com a sociedade para se evitar o espraiamento das cidades das RM.

Os planos setoriais dos municípios, em especial os planos de habitação e de mobilidade, devem
ser informados quando forem desenvolvidos para uma maior integração das informações e eficiência
dos objetivos a serem alcançados.
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás conclui esse documento com a
recomendação aos candidatos a gestores públicos municipais, que implementem estas propostas aos
seus planos de governo, e aos eleitores, que escolham representantes comprometidos com esta
agenda, que acreditamos ser capaz de promover a transformação da vida das nossas cidades.
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