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DATA

LOCAL

10 de abril de 20 19 HORÁRIO H'f 9h às 19h30

Brasília - DF

Josélia da Salva Alvas (AC)

Patrícia Silva Luz Macedo (RN)

Wilson Fernando Vargas de Andrade (MT)

Márcia Guerrante Tavares (GO)

Nikson Dias de Oliveira (RR)
lsabela Müller Menezes

Coordenadora

Coordenadora adjunta

i Membro
Membro

l Membro
Analista técnica

PARTICIPA:NTES

ASSESSORIA

ORDEM DO DIA

l Encontro Nacional de CRUAS Brasília 10 de abril de 2019
1 . 1 . Desenvolvimento Regional e Urbano
1 .2. ODS Como incorpora-los nas Políticas Urbanas?

1 .3. Nova Agenda IJrbana na UIA 2020
1 .4. Rede Cidades

1 .5. Ações e Projetos das CPUAs
1 .6. Próximos passos: Agenda Conjunta:

1 .6. 1 .CPUA Itinerante: Visita técnica em áreas urbanas de

relevância nos municípios;
1 .6.2.Calendário de vistas e/ou reuniões Planos Diretores e

contato com Parlamentares nos Estados, através das CPUAs
nos CAU/UF e dados Munic IBGE no IGEO;

] .6.3. Melç!!bbgjgpai qBpál$gpFçEjgo!!!g Ççi;
Coordenadora da CPUA
Cona. Patrícia Luz e Nikson Dias
A coordenadora Josélia Alces, abriu os trabalhos agradecendo a presença
de todos e as contribuições enviadas pelos CAU/UF que culminaram no
enfoque do tema dos ODS nas palestras e debates do encontro. Ela informou
que outros temas seriam tratados, mas que ficou claro que os ODS
permeiam os temas prioritários das comissões que tratam da política urbana.
Foram definidos:

'criação da plataforma de informações das CPUAs;
'criação do grupo de whatsapp;
. envio das apresentações e propostas até o final do mês;
.realização de novo encontro de CPUAS no dia 2 1 de maio, que originou a
DELIBERAÇÃO N' 006/2019 CPUA-CAU/BR:

Fonte
Relator

Encaminhamento

1 - Aprovar a realização do ll Encontro Nacional de CPUA:
maio de 20 19, local a definir;

em Brasília 21

2- Aprovar a realização da 3' Reunião Técnica da CPUA-CAU/BR em
Brasília 22 maio de 20 1 9, na sede do CAU/BR;

3- Aprovar que a CPUA-CAU/BR será responsável pelo pagamento dos
servicos a serem dçjlp:j!+e!, considel3ndo o Centro de Custos 2.0 1 .02.004

4

Í
Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 2. Bloco C Ed. Serra Dourada. Salas 401 a 409 l CEP: 70.300-902 Brasília/DF l Telefone: (61)

www.caubr.gov.bí SUMULADA76a REUNIÃO ORDINARIACPUA-CAU/BR J



SERVIÇO PUBLICO FEDEML

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Comissão de Política Urbana e Ambiental

PROJETO - Eventos e publicações sobre Política Urbana e Ambiental, nos
elementos de despesa de diárias, passagens e serviços prestados; e

4- Encaminhar esta deliberação à Presidência para que

a) Sejam convocados os membros da CPUA-CAU/BR para participar
do ll Encontro Nacional de CPUAs, no dia 21 de maio de 2019 em
Brasília-DF, considerando Centro de Custos 2.0 1 .02.004 - PROJETO -
Eventos e publicações sobre Política Urbana e Ambiental, nos elementos
de despesa de diárias, para as diárias que excederem as já previstas na
convocação da 90' Reunião Plenária Ordinária;

b) Soam convocados para participar da 3' Reunião Técnica da CPUA
CAU/BR em Brasília 22 maio de 20 1 9, considerando o Centro de Custos
2.01 .02.002 --ATIVIDADE - Manter e Desenvolver as Atividades da

Comissão de Políticas Urbana e Ambienta, nos elementos de despesa de
diárias. Para as dirias, que excederem as já previstas na convocação da
90' Reunião Plenária Ordinária, dos seguintes membros da CPUA
CAU/BR:

Coordenadora Cons. Josélia Alvos;

Coordenadora Adjunta cons. Patrícia Luz.
c) Sda enviado ofício circular aos CAU/UF convidando a

participarem do ll Encontro Nacional de CPUAs em Brasília 21 maio de
20 1 9, local a definir (minuta anexa).

Conclusões do l Encontro 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 património;
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 planeadas. Consolidar mediações (ações de curto prazo e
planejamento de longo prazo), buscando instrumentos mais eHlcientes 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.

5. Avaliar, dentro do planeamento 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.
9. Acompanhar os resultados da carta aberta.
1 0.Contribuir com discussões previas para a UIA, assim como para

Congresso Brasileiro de arquitetos em outubro.
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ll.Empenhar para que o trabalho do arquiteto vá além da
institucionalidade e)plqu(:g@lpgqlçQm a sociedade.

2

Fonte
Relator

3' Produto da Consultoria para material Paradidático sobre Educação
iUrbanística

Assessoria da CPUA
Cons. Jefferson de Souza

O produto preliminar foi aprovado pelo relator, e a versão final do 3'
Produto, foi enviado pelas contratadas dentro do prazo previsto. Mas tendo
em vista a realização do l Encontro Nacional de CPUAs conjuntamente com
a reunião, foi dado maior prazo de análise deste, portanto o
encaminhamento da g1211gylçêgÊpagamento será feito por e-mail.

Encaminhamento

3

Fonte
Relator

Relatório final da pesqy!!! QDS
Coordenadora da CPUA
Coordenadora da CPUA

Foi encaminhado o arquivo do relatório para análise dos membros, mas
tendo em vista a realização do l Encontro Nacional de CPUAsEncaminhamento

PATRÍCIA SILVO LUZ MAQEDO
Coordenadora Adjunta \

VEIRA .CÍA bUERP
Mera

ANTE TAVARES
11'0

.hh aWILSON FERNA] DE ANDRADE
Analista Técnica
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