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  Rogério Marinho colocou o ministério 

à disposição do Conselho. “Estamos 

abertos para firmar parcerias que venha 

a contribuir para melhoria das condições 

de habitabilidade, da redução do déficit 

habitacional”, finalizou o ministro. 

    Participaram da reunião a assessora 

parlamentar do CAU/BR, Luciana Rubino, 

e Pablo Ruiz, integrante da Comissão 

Temporária de Relações Institucionais. 

O arquiteto e assessor do ministério, 

Francisco Soares Júnior, e demais 

assessores da equipe técnica 

dodo ministro, Rogério Marinho.

  E no dia 25, quinta-feira, a 

coordenadora da Comissão Temporária 

de Relações Institucionais, Natália 

Mabel Oliveira, esteve na Confederação 

Nacional dos Municípios, dando 

seguimentoseguimento à pauta construída na 

FEMURN. Entre eles a formatação do 

acordo de cooperação técnica com a 

Federação dos Municípios e os 

seminários junto às associações. 

  “Sai dessa reunião muito animada, pois 

se todos os nossos projetos tiverem um 

rresultado positivo a CNM vai 

replicar no país”, comentou Natália.

CAU/RN cumpre agenda em Brasília

  Na última quarta-feira, 24, o presidente 

do CAU/RN, Jefferson Sousa, esteve 

em Brasília para reunião com 

o Ministro do Desenvolvimento 

Regional, Rogério Marinho. 

    Na conversa foi apresentada a 

lei do ATHIS, reforçando a aplicação 

da mesma. E, ainda a questão 

relacionada ao RRT Social, para 

obras de habitação de interesse social.

Foi mostrada também a necessidade de 

instalação de escritórios técnicos 

dede arquitetura nos municípios.

DESTAQUE DA SEMANA

Arquitetando 2021 chega 
ao interior do estado

  Pau dos Ferros será a primeira cidade 

do interior do Rio Grande do Norte a 

receber o Arquitetando Itinerante 2021, 

no dia 30 de novembro, na Casa de 

CulturaCultura Popular Joaquim Correia. 

Mossoró será a cidade seguinte, o evento 

acontece na sede da OAB, 

no dia 02 de dezembro.

  Na programação, serão oferecidos 

serviços, atendimento jurídico e técnico.

OO auge do Arquitetando será o ciclo de 

palestras com temas escolhidos pelos 

profissionais da cidade e região.

Em Pau dos Ferros, os assuntos serão: 

“Patrimônio,Cidade e Cotidiano”, com 

José Clewton do Nascimento e 

“Porque interiorizar a formação em AU”, 

porpor Eunádia Cavalcante.

  Já em Mossoró, o conteúdo abordará 

gestão e acessibilidade com Andrea 

de Paula, Gabriela Nóbrega 

e Alessandra Marinho, respectivamente.

Para participar do evento 

é necessário fazer inscrição.

Acesse os links:

PauPau dos Ferros: http://urele.com/-

caurn_paudosferros

Mossoró: http://urele.com/caurn_mossoro

ROTINA DO CAU/RN

Semana do Urbanismo expõe os desafios da 

fragilidade dos planos diretores

  A primeira mesa temática da Semana 

do Urbanismo 2021 – Cidade Resiliente 

nessa segunda-feira, 22 de novembro, 

aprofundou o tema “Resiliência Urbana 

e os 20 anos do Estatuto da Cidade”. 

ResultadoResultado de um intenso processo 

de participação popular que caracterizou 

o movimento nacional pela reforma urbana, 

o Estatuto da Cidade (Lei Federal 

N° 10.257/2001) regulamentou 

pela primeira vez 
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Mas, veja se tem sentido?...

Deus ter tudo construído

E nada ficou completo.

O mundo sem arquiteto

Nem sequer tinha existido.

...

Pensa o homem com razãoPensa o homem com razão

E produz sua cultura;

Faz arte e arquitetura

Pelo dom da criação. 

Semelhante a Deus, então,

O homem foi concebido

Pra deixar bem concluído

O que Deus fez incompleto. O que Deus fez incompleto. 

O mundo sem arquiteto

Nem sequer tinha existido.

...

Deus botou foi pra torar

No cabra com essa missão,

De pensar a construção

Do mundo pra se morar;Do mundo pra se morar;

Pra tudo funcionar

Com formas que dão sentido,

Onde o belo é garantido

E o conforto bem correto.

O mundo sem arquiteto

Nem sequer tinha existido.

......

Assim, digo com firmeza

Que antecede a criação

Do Universo e a formação

De tudo da natureza,

O arquiteto foi certeza,

O primeiro a ser nascido,

Pois, o próprio Deus tem sidoPois, o próprio Deus tem sido

O Cara de tal projeto. 

O mundo sem arquiteto

Nem sequer tinha existido.Não haverá biometria em Natal

Arquitetando – Pau dos Ferros
Fiscalização (Pau dos Ferros)
Biometria (por agendamento 
Pau dos Ferros)
Arquitetando – Mossoró
Fiscalização (Mossoró)
Biometria (por agendamento 
Mossoró)
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AGENDA DA SEMANA

NOTÍCIAS NACIONAIS
a política urbana no contexto da Constitu-

ição Brasileira, em 1988. Ao definir as dire-

trizes gerais a serem observadas pela 

união, estados e municípios para a pro-

moção das políticas urbanas, o documen-

to procura garantir o pleno desenvolvimen-

to das funções sociais da propriedade,

direito às cidades sustentáveis e o avanço 

de gestões democráticas.

  

  Após duas décadas, a implementação 

da lei enfrenta diversos desafios impostos 

pela fragilidade dos planos diretores 

municipais e a carência de efetividade de 

políticas públicas frente ao direito à 

moradiamoradia e à cidade. A resiliência urbana 

enfrenta ainda problemas relacionados às 

mudanças climáticas, evidenciados por 

situações como inundações, aumento do 

calor e poluição das águas. As crises 

sociais, ambientais, sanitárias e 

econômicas foram reforçadas pela 

pandemiapandemia da covid-19, trazendo ainda 

mais urgência para as soluções.

  


