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O que é 

a Carta?

Foto: Michele R., 22 de fevereiro de 2011 



Lançada em março de 2022, a Carta aos Candidatos 2022 é um

Manifesto do CAU Brasil, dos CAU/UFs e das Entidades que

compõem o Colegiado Permanente das Entidades Nacionais e

Arquitetura e Urbanismo. em defesa da sociedade.

Reúne 20 propostas divididas em 7 eixos, para embasar políticas públicas capazes

de impactar questões estruturais no território brasileiro.



As entidades que compõem o Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanistas 
(CEAU) do CAU Brasil são: 

IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil), FNA (Federação Nacional dos Arquitetos e 
Urbanistas), ABEA (Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo), AsBEA
(Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura), ABAP (Associação Brasileira de 
Arquitetos Paisagistas) e FeNEA (Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e 
Urbanismo). 



O documento 
possui os 
seguintes pilares:

O Brasil precisa 
de mais 

Arquitetura e 
Urbanismo

Direito à 
cidade é 

justiça social

Moradia digna é 
saúde pública

Planejamento 
Urbano Integrado 

é qualidade de 
vida



A partir desses pilares, as propostas estão divididas em 7 eixos:

A - Planejamento das cidades e de regiões

B - Habitação, Saúde Pública e Meio Ambiente

C - Organização e Políticas de Estado

D - Valorização da Arquitetura e Urbanismo

E - Tributos e Trabalho

F - Educação

G - Relação com a Sociedade



Dos 7 eixos
desdobram-se as 

20 propostas:

A - Planejamento das cidades e de regiões
1. Implantar um projeto nacional baseado na regionalização

e na integração das políticas públicas, considerando as

paisagens e especificidades territoriais, com o objetivo

de cumprir as metas previstas na Agenda 2030 para os

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na Nova Agenda

Urbana da ONU;

2. Estruturar as cidades a partir do planejamento

territorial, da política habitacional e da mobilidade

urbana com investimentos massivos especialmente nas

periferias urbanas e assentamentos precarizados.

3. Criar mecanismos de financiamento e subsídio ao

transporte público urbano de qualidade, democratizando e

universalizando seu uso, a nível local e intrarregional, e

investir na ampliação e qualificação da rede ferroviária e

hidroviária para a maior integração do território nacional

e latino-americano;



Dos 7 eixos
desdobram-se as 

20 propostas:

A - Planejamento das cidades e de regiões

4. Avançar na reforma urbana com a recuperação de

imóveis vazios para destinação à moradia e

equipamentos comunitários;

5. Promover a governança inovadora das regiões

metropolitanas, com investimentos em ações de

interesse comum e articulação entre municípios;

6. Investir em políticas públicas de promoção da

saúde, conjugadas com a implementação da

regularização fundiária, requalificação das áreas

urbanas informais e da assistência técnica pública e

gratuita para o projeto e construção de habitação de

interesse social como política pública de Estado;

7. Valorizar a dimensão ambiental do planejamento

urbano e territorial e da Arquitetura da Paisagem a

partir dos ecossistemas regionais, fomentando a

implementação de infraestrutura verde urbana e espaços

públicos inclusivos e saudáveis;



B - Habitação, Saúde Pública e Meio Ambiente

8. Consolidar e avançar na reforma agrária, na demarcação

de terras indígenas e quilombolas e na delimitação de

parques nacionais e áreas protegidas, garantindo a

integridade da paisagem e dos espaço físico, econômico e

social;

9. Incentivar a agricultura urbana e o extrativismo

vegetal em áreas urbanas, utilizando-se da exploração de

terrenos públicos ociosos;

10. Adotar uma visão integrada das políticas de recursos

hídricos, saneamento básico, ambiental e resíduos sólidos,

atentas à emergência climática e ao passivo ambiental;

11. Incentivar pesquisa e a adoção de matrizes energéticas

renováveis e criar condições para a reindustrialização e

para viabilizar uma economia verde e solidária;

Dos 7 eixos
desdobram-se as 

20 propostas:



12. Restabelecer o Ministério da Cultura e resgatar

seu papel de orientador das políticas públicas de

proteção e recuperação do patrimônio cultural

material e imaterial e da paisagem e garantir o

funcionamento e a independência dos órgãos de

proteção, tutela e gestão do patrimônio e

documentação da memória nacional, fortalecendo o

processo participativo da sociedade por meio da

reativação de conselhos, comitês e fóruns;

13. Reconstituir o Ministério das Cidades, ampliando

mecanismos de participação popular e dos segmentos

técnicos nas discussões e decisões sobre políticas

públicas de planejamento urbano e habitação,

inclusive com o resgate das Conferências e do

Conselho das Cidades.

C - Organização e Políticas de Estado

Dos 7 eixos
desdobram-se as 

20 propostas:



14. Promover a valorização da atividade profissional

do Arquiteto e Urbanista, inclusive implementando-a

como carreira de Estado, em função de seu

protagonismo em gestão e planejamento urbano e

regional, fomentando a presença e o trabalho

interdisciplinar destes profissionais;

15. Valorizar a contratação de obras públicas com

projetos executivos completos, contribuindo para um

eficaz controle dos orçamentos e para a qualidade da

cidade, preferencialmente por concursos públicos de

projeto, com remuneração dos participantes;

D – Valorização da Arquitetura e Urbanismo

Dos 7 eixos
desdobram-se as 

20 propostas:



16. Discutir e implantar uma reforma tributária que

desonere os setores essenciais à sociedade, como

Arquitetura e Urbanismo. Em paralelo, debater a

precarização das relações de trabalho, como reflexos

na deterioração dos territórios urbanos e na

qualidade de vida nas cidades, buscando promover

direitos e deveres adequados ao momento sócio-

político e econômico do país;

E – Tributos e Trabalho

Dos 7 eixos
desdobram-se as 

20 propostas:



17. Promover um Ensino Superior de qualidade, que valorize

a modalidade presencial e seja mais inclusivo na sua

concepção e na sua prática, especialmente para a formação

em Arquitetura e Urbanismo. Educação deve ter por objetivo

atender às necessidades da sociedade brasileira,

especialmente a população das camadas mais populares, e ser

ministrada por professores de diversas etnias e gêneros

para estudantes de todas as classes sociais. Com igual

empenho, ampliar a inclusão de atividades de extensão no

currículo dos cursos, unindo ensino e pesquisa, objetivando

produzir uma tecnociência socialmente orientada;

18. Prestigiar a pesquisa científica brasileira, incluindo

a pesquisa aplicada, ampliando o fomento destinado a ela e,

especialmente à CAPES e ao CNPq;

F – Educação

Dos 7 eixos
desdobram-se as 

20 propostas:



19. Restaurar os investimentos sociais reduzidos pela

Emenda Constitucional nº 95, do teto de gastos

públicos, incluindo acesso gratuito à Internet para

população de baixa renda;

20. Combater estruturalmente o racismo, a misoginia,

a xenofobia e a homotransfobia, favorecendo a

apropriação da cidade por pessoas pretas, mulheres,

migrantes, indígenas, pessoas travestis, transexo e

transgênero, população em situação e/ou trajetória de

rua.

G – Relação com a Sociedade

A Carta aos Candidatos 2022 tem sido 
reforçada junto aos parlamentares

Dos 7 eixos
desdobram-se as 

20 propostas:



Ações do CAU Brasil de 

divulgação da Carta aos 

Candidatos 2022



Em 12 de abril de 2022 a AIP encaminhou e-

mails com a Carta para diversas autoridades

governamentais e representantes políticos:

1) Deputados (federais, estaduais e

distritais);

2) Senadores (as);

3) Presidentes dos Diretórios Nacionais dos

partidos políticos;

4) Autoridades do 1 º escalão do Governo

Federal;

5) governadores e prefeitos das capitais

dos estados.

Envio do teor da 
Carta por e-mail 
às autoridades 

governamentais



Encontros 
presenciais com 

deputados e 
senadores

Agendamentos de audiências com os

congressistas para a entrega do manifesto

pelos representantes do CAU Brasil.

Até o momento, foram realizados 21 (vinte

e um) encontros no âmbito do Congresso

Nacional:













Hotsite 
Eleições 

2022

(www.caubr.gov.br/ele

icoes2022)

O hotsite Eleições 2022 do CAU Brasil tem

divulgado, a partir de maio de 2022, conteúdos

assinados por especialistas em temas ligados à

Arquitetura e Urbanismo e áreas afins.

As contribuições foram estimuladas pelo

movimento nacional iniciado pelo CAU Brasil e

pelas entidades representativas dos arquitetos

e urbanistas em torno da Carta dos (as)

Arquitetos (as) aos (às) Candidatas (os) na

Eleições 2022.



Ato Público 
para 

debater a 
Carta 

Em 25 de maio, na cidade de São Paulo, foi

promovido um Ato Público para debater a

“Carta aos Candidatos nas Eleições de

2022”.

O ato fez parte da programação do “Maio da

Arquitetura”, que concentrou vários

eventos promovidos pelo Conselho e pelas

entidades de Arquitetura e Urbanismo.

O Ato Público foi transmitido ao vivo, das

14h às 18h40 pelo Canal do CAU Brasil no

Youtube.



Chamada 
Pública de 

Boas 
Práticas

https://transparencia

.caubr.gov.br/chamada

s/

Encontra-se em andamento a Chamada Pública

organizada pelo CAU Brasil que tem por finalidade

compor o acervo de boas práticas urbanas. A

iniciativa é de abrangência nacional.

O Edital de Chamada Pública nº 4/2022 é um

desdobramento da “Carta Aberta aos (às)

Candidatos (as) nas Eleições 2022” e tem por

objetivo registrar e divulgar as iniciativas bem-

sucedidas de intervenções urbanas, agregando

contribuições de cidadãos e cidadãs, organizações

e órgãos públicos.

As inscrições e o envio dos trabalhos se

iniciaram no dia 07 de julho de 2022 e se

encerrarão às 17h00 do dia 31 de dezembro de

2022.



Seminário de 
Arquitetura e 

Urbanismo

A Comissão de Legislação Participativa da

Câmara dos Deputados, em parceria com o

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

(CAU/BR), promoveu no dia 04 de agosto de 2022

Seminário sobre Arquitetura e Urbanismo.

O evento foi dividido em três mesas de debate:

a) Carta Aberta aos Candidatos nas Eleições de

2022;

b) PLP 55/22, que inclui a arquitetura entre as

atividades exercidas por Microempreendedores

Profissionais (MEP);

c) Dia da Mulher Arquiteta e Urbanista.





Outras iniciativas do CAU 

Brasil que reforçam as 

propostas da Carta.



Carta pela Equidade

G – Relação com a Sociedade

O CAU/BR, por meio da da Comissão Temporária de Raça, Equidade e

Diversidade – CTRED, lançou a Carta pela Equidade e Diversidade

no Cotidiano e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Apresentada em 25 de maio de 2022 durante o I Seminário da

Diversidade do CAU, o documento marca posição a favor da

democracia e contribui para o enfrentamento de uma dívida

histórica e de superação de um abismo sociorracial e sexista.



Habilitação do CAU/BR para apresentar 

Sugestões Legislativas (SUG) à Câmara 

dos Deputados C - Organização e Políticas de Estado

Com a habilitação junto à Comissão de Legislação Participativa

(CLP) da Câmara dos Deputados, ocorrida em 28 de julho, o CAU

Brasil poderá requerer a apreciação das ideias diretamente à

comissão.

Caso sejam aprovadas pelos membros, as sugestões são despachadas

à Mesa Diretora e seguem para a tramitação prevista no Regimento

da casa.



Proposta de regime tributário próprio para 

os profissionais liberais, o 

Microempreendedor Profissional (MEP)

O projeto de lei beneficia os arquitetos e urbanistas, que terão

uma carga tributária menor e mais simplificada que a

disponibilizada no regime tributário do Simples ou no regime do

lucro presumido.

A construção da minuta foi feita em conjunto pela deputada

federal Erika Kokay (PT-DF), que apresentou o projeto à Câmara

dos Deputados; pela presidente e conselheiros do CAU Brasil e por

dirigentes das entidades do CEAU (IAB, FNA, AsBEA, ABEA, ABAP e

D – Valorização da 
Arquitetura e Urbanismo

E – Tributos e Trabalho



Lançamento de edital de chamamento 

público de apoio institucional para ATHIS

D – Valorização da 
Arquitetura e Urbanismo

B - Habitação, Saúde Pública 
e Meio Ambiente

C - Organização e Políticas 
de Estado



Lançamento do abaixo-assinado por

Cidades justas e Habitações Dignas

C – Planejamento Urbano 
Integrado é qualidade de 
vida

A -Direito à Cidade é uma 
questão de Justiça Social

B - Moradia digna é 
questão de Saúde Pública 

D – O BRASIL 
PRECISA DE MAIS 
ARQUTETURA E 
URBANISMO



Links úteis:

Hotsite da Carta-aberta aos candidatos: 
https://caubr.gov.br/eleicoes2022/

Chamadas públicas do CAU/BR: 
https://transparencia.caubr.gov.br/chamadas/

Edital para a chamada pública de boas práticas urbanas: 
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/Edital-

Chamada-Publica-no-4_2022-Boas-praticas.pdf

Notícia da Câmara dos Deputados sobre o Seminário de Arquitetura e Urbanismo:
https://www.camara.leg.br/noticias/900121-camara-

promove-seminario-sobre-arquitetura-e-urbanismo/

Carta pela Equidade: https://www.caubr.gov.br/wp-
content/uploads/2022/05/CARTA-PELA-EQUIDADE-E-

DIVERSIDADE.pdf

https://caubr.gov.br/eleicoes2022/
https://transparencia.caubr.gov.br/chamadas/
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/Edital-Chamada-Publica-no-4_2022-Boas-praticas.pdf
https://www.camara.leg.br/noticias/900121-camara-promove-seminario-sobre-arquitetura-e-urbanismo/
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/CARTA-PELA-EQUIDADE-E-DIVERSIDADE.pdf

