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Dados do autor do relatório:  

Nome: Cláudio de Melo Rocha 
Cargo: Conselheiro do CAU/MG 
Documento nº: A81196-3 
Tipo de documento: Carteira Profissional 
 

Dados da viagem:  
 
 
Evento: III Encontro Nacional de CPUAs 
Data: 03 de março a 4 de março                      Horário: 08h30 às 19h00 
Local: Brasília/DF 
 
 
 

Descrição das atividades realizadas nos eventos:  

Sobre Evento: 
A Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA-CAU/BR quando reunida com a Comissão de Política Urbana e 
Ambiental - CPUA-CAU/MG, em 20 de Maio de 2019, no Auditorio do Min. Das Cidades, discutiram a realização de um 
Encontro com a finalidade de compartilhar experiências de atuação local e construção de ações e agendas conjuntas entre 
a CPUA-CAU/BR e as Comissões dos CAU/UF, visando o aperfeiçoamento da política urbana e ambiental no País.  
Na condição de Coordenador da CPUA-CAU/MG, fui representando o CAU/MG. 
 
O Encontro esteve organizado da seguinte maneira:  
 
• Na parte da manhã, falas de abertura do Presidente do CAU/BR, Sr. Luciano Guimarães e da Coordenadora da 
CPUA-CAU/BR, da Conselheira Federal Josélia Alves (AC); Palestra da Secretária de Desenvolvimento Regional e Urbano 
(SDRU), Adriana Melo do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 
• Palestra da secretária Adriana Melo. Segundo a secretária Adriana Melo, na área do Desenvolvimento Urbano as 
atividades estão direcionadas para apoiar a Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável – Projeto ANDUS; 
a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU); a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes (CBCI); a Rede 
Desenvolvimento Urbano Sustentável (ReDUS) e o Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores. 
• Na parte da tarde, O secretário Alfredo Eduardo dos Santos Secretário Nacional de Habitação (SNH), do Ministério 
do Desenvolvimento Regional (MDR), apresentou um levantamento dos programas e ações vigentes, as necessidades 
habitacionais e apontou as novas iniciativas da área: revisão do Plano Nacional de Habitação 2020/2040 e novo programa 
habitacional. O secretário destacou, ainda, o acordo de cooperação técnica do MDR com o CAU e o Confea, em elaboração 
pela SNH/MDR, para desenvolver ações voltadas a apoiar a implementação de serviços de assistência técnica a serem 
prestados por profissionais de Arquitetura e Engenharia a famílias de baixa renda, público-alvo do programa federal de 
Melhoria Habitacional. 
• No dia seguinte  
• A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 80/2019 
• A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 80/2019 foi um dos temas do III Encontro Nacional das CPUAs 
(Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental), promovido pelo CAU/BR nos dias 3 e 4 de março, em Brasília. A 
advogada e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU), Fernanda Costa, apresentou os 
argumentos da nota técnica assinada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil 
(IAB) e pelo IBDU, contrários à implementação das mudanças na Política Urbana Brasileira, propostas pela PEC 80. 



 

 

 
“A PEC 80 não pode prosperar. Além de inconstitucional ameaça a Função Social da Propriedade” 
O Direito à Cidade foi um dos temas do III Encontro Nacional das CPUA (Comissão Especial de Política Urbana e 
Ambiental), promovido pelo CAU/BR nos dias 3 e 4 de março, em Brasília. Questões como o saneamento no Brasil; 
patrimônio histórico e o Plano Nacional de Habitação (PlanHab) – criação e desenvolvimento – foram discutidos no evento. 
 
Na parte da tarde, 
• O arquiteto e urbanista e coordenador da Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP, Nabil 
Georges Bonduki, fez uma palestra sobre o PlanHab, criado em 2009 com o objetivo de equacionar até 2023 as 
necessidades habitacionais do Brasil, visando a inclusão social com desenvolvimento econômico. 
• A conselheira do CAU/BR, Nádia Somekh, abordou o tema patrimônio histórico, com destaque para o Seminário 
Internacional Gestão Inovadora de Bairros Históricos (SGIBH), realizado na cidade de São Paulo, em setembro de 2019. 
Segundo Nádia Somehk, o patrimônio existente no Brasil precisa ser reconhecido e respeitado e explicou que a preservação 
deve se apoiar no tripé identificação/inventário; tombamento e restauração/conservação. 
• A situação do saneamento nas cidades brasileiras foi o tema da palestra do conselheiro federal do CAU/BR, 
Juliano Ponte. Um dos destaques foi dado para a importância do investimento em abastecimento em água e esgotos 
sanitários, o que resulta em benefícios à saúde como melhoria da nutrição; higiene pessoa e da comunidade e interrupção 
da transmissão das doenças relacionadas com a água. 
Na parte da tarde, novamente como no encontro passado, foram realizadas as apresentações individuais da CPUA-CAU/BR 
e das CPUA-CAU/UF, sendo iniciadas pela Coordenadora da CPUA-CAU/BR Sra. Josélia Alves (AC) que destacou as 
ações pretéritas da CPUA, abordando com ênfase os eixos da Carta aos candidatos Municipais em 2020; O III Encontro de 
CPUAs teve o objetivo, também, de coletar subsídios para a construção de um documento a ser entregue aos candidatos 
a prefeitos e vereadores nas eleições de outubro próximo. O documento para os candidatos será construído entre o CAU 
e as entidades nacionais de Arquitetura e Urbanismos que compõem o Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo 
(CEAU). 
Apresentadas somente duas propostas, 
• CAU/MG 
• CAU/SC 
 
 

Discriminação da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades do CAU/MG, com 
sugestões para implementação de atividades/procedimentos: 
 
O Fórum mostrou, claramente, que os profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo têm muito a explorar em termos de 
mercado de trabalho e o CAU pode ajudar muito na divulgação e promoção de ações para os arquitetos e urbanistas. 
 

Avaliação do evento: 
 
Estes  encontros do CAU BR precisam ser menos prolixos e mais deliberativos de ações urgentes de implementação de 
uma política de valorização do CAU junto aos poderes em BRASILIA. 
 
        Extremamente perigoso os caminhos adotados pelo CAU BR que tem uma visão muito ínfima das questões políticas 
por se tratar de visão regional com isso alertamos para uma maior participação, do CAU MG como dos CAU da região 
sudeste para dar a verdadeira noção de contribuição política que devemos orientar nossos representantes, tanto a nível 
estadual, quanto a nível federal, de quais os caminhos que a arquitetura e urbanismo deve trilhar para prestar relevante 
serviço ao país para que tenhamos cidades mais justas e sustentáveis.. 
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