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Instituições repudiam troca de superintendente do Iphan Goiás
CAU/GO defende escolha técnica

 

SEDE DO IPHAN EM GOIÂNIA (FOTO: DIVULGAÇÃO)

Lucas Cássio
 
Goiânia – Por meio de nota, divulgada nesta terça-feira (24/9), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) repudiou a decisão
do governo federal de substituir alguns superintendentes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Em Goiás, Salma
Saddi deixa o cargo, que será ocupado pelo advogado Allyson Ribeiro, indicado do deputado federal Alcides Ribeiro (PP).
 
O CAU/GO classificou como “distribuição aleatória de cargos” e defendeu que eles sejam ocupados por profissionais habilitados, como
arquitetos, historiadores e arqueólogos. “O conhecimento sobre o passado, propiciado pela preservação do patrimônio, é fundamental para a
evolução da sociedade”, disse a coordenadora da Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAU/GO, Maria Ester de Souza.
 
O Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) e a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), ao lado de outras instituições, também se
manifestaram sobre a troca dos cargos. Em nota, as instituições tratam o assunto como uma tentativa de “desmontar o Iphan”. 
 
“Convocamos todos os arquitetos e urbanistas, historiadores, arqueólogos, antropólogos, sociólogos e demais especialistas no campo do
patrimônio cultural, servidores públicos, organizações e lideranças populares para se mobilizarem em defesa do Iphan, contra a nomeação sem
critérios técnicos objetivos para os cargos de definição de políticas de preservação do patrimônio cultural material e imaterial”, diz a nota.
 
Superintendentes do Iphan no Paraná e no Distrito Federal também foram exonerados. 
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