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CAU entrega Carta Aberta aos
candidatos ao governo goiano
O documento aborda propostas feitas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo para um
planejamento urbano solidário e inclusivo

03/10/2018 - 17:54

Em entrevista ao popular, a conselheira estadual do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Goiás (CAU-GO), Regina de Faria Brito, falou das propostas feitas pelo
CAU para o planejamento urbano divulgadas em uma carta aberta. Com o tema
“nossa cidade pede socorro”, o documento abordou projetos nacionais baseados
na territorialização das políticas públicas, governança urbana inovadora e a
democratização da gestão dos territórios. Segundo o Conselho, as diretrizes
manifestam a preocupação a respeito do "insustentável modelo de crescimento
que colapsou as cidades goianas".

Já receberam a carta, das mãos do presidente do CAU, Arnaldo Mascarenhas Braga,
e da conselheira, os candidatos: Ronaldo Caiado (DEM), Daniel Vilela (MDB), José
Eliton (PSDB) e Weslei Garcia (PSOL). Nos próximos dias, o Conselho pretende
entregar o documento para os candidatos Kátia Maria (PT), Alda Lúcia Souza (PCO) e
Marcelo Lira (PCB). Além disso, após o resultado das eleições, o documento
também deve ser entregue para os escolhidos ao Senado e Câmara dos Deputados.

Entre outras questões cruciais, os arquitetos e urbanistas estão solicitando aos
candidatos o compromisso em prol das características locais de cada território,
quando do estabelecimento e execução de políticas públicas, levando em conta
principalmente a política habitacional, a mobilidade urbana e o saneamento.

“Necessitamos de um projeto de reforma urbana que foque no desenvolvimento
social e econômico”, a�rma Regina de Faria. Segundo a conselheira, não faltam leis
sobre o assunto, mas sim vontade política para sua implementação. “Temos, por
exemplo, o Estatuto das Cidades, que é muito avançado e consta em quase todos
os Planos Diretores dos municípios. No entanto, falta articulação política para
colocá-lo em prática.”

Conselheira explica documento em entrevista ao Popular
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