AMCESPAR e
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Paraná
oficializam Observatório Paraná Urbano

da Silva e Ronaldo Duschenes; representantes do Para-

e iniciativas relativas ao desenvolvimento sustentável das nos-

ná Urbano – SEDU, secretários municipais e assessores,

sas cidades, principalmente das integrantes da AMCESPAR”,

vereadores e presidente do Conselho Gestor Território

garante o presidente Junior Benato.

Centro Sul e chefe da SEAB-PR, engenheiro Igor Zampier,

O evento foi marcado pela assinatura do termo de co-

assim como professores e diretores das instituições de en-

operação técnica entre o CAU-PR e a AMCESPAR. Neste

sino localizadas em Irati, União da Vitória e Guarapuava,

primeiro momento foi firmado um acordo de troca de in-

sendo eles representantes do Colégio Estadual Florestal,

formações visando proporcionar, aos municípios da região

da UNICENTRO, IFPR-Instituto Federal, UNIGUACU,

centro sul, o desenvolvimento urbano e sustentável com

UNIIUV e Faculdades Guarapuava e Campo Real, profes-

qualidade, tanto na preservação ambiental como no desen-

sores e acadêmicos dos cursos de engenharia ambiental,

volvimento urbano. “Vamos formalizar um banco de dados

florestal, geografia e arquitetura.

dos municípios que integram a AMCESPAR com informações

O Fórum Regional tem uma das missões, junto ao

demográficas urbanas, governança urbana e legislações, como

CAU-PR, de promover o desenvolvimento de cidades mais

os planos diretores, legislação ordinária, planos municipais de

inclusivas e sustentáveis, além da valorização do profissional

saneamento básico e de resíduos sólidos, além dos planos de

arquiteto e urbanista. Em função disso, a autarquia federal

recursos hídricos, de mobilidade urbana, de arborização e ou-

está implementando ações através do Observatório Paraná

tros que estão em estudo”, completou Junior Benato.

Urbano, que já foi lançado nas cidades sedes do Conselho,

“Com o segmento profissional da arquitetura e urba-

como Londrina, Curitiba, Pato Branco, Maringá e Cascavel.

nismo, assim como a grande maioria dos setores envolvi-

“Esses Observatórios Urbanos serão espaços de-

dos no tema CIDADES, o trabalho multiprofissional contri-

mocráticos que reunirão entidades da sociedade civil, em

bui para a gestão democrática desses municípios”, finaliza o

especial dos arquitetos e urbanistas dos municípios das

presidente do CAU-PR, Jeferson Navolar.

microrregiões do Paraná, envolvendo as Associações de
Municípios organizadas e instituições universitárias. Além
disso, faremos a incorporação dos Observatórios Urbanos aos Observatórios Sociais já existentes para garantir o
direito a cidades inclusivas e sustentáveis a seus habitantes,
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tendo como indicativo a nova agenda urbana da ONU que
foi definida na Conferência ONU-HABITAT - Cidades Ur-

o dia 24 de agosto de 2017, a AMCESPAR reuniu,

Municípios a assinar este termo de cooperação técnica

banas”, explica o presidente do CAU-PR, Jeferson Navolar,

no Fórum Regional para o lançamento oficial na

junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pa-

que no final de 2016 participou da Conferência.

região centro sul do Paraná do 1º Observatório

raná (CAU-PR).

De acordo com o presidente da AMCESPAR, Junior

Paraná Urbano, o presidente da Associação e prefeito

O evento, que aconteceu na sede da AMCESPAR em

Benato, o trabalho dos arquitetos e urbanistas deve integrar

de Inácio Martins, Junior Benato; prefeito de Irati, Jorge

Irati, reuniu além dos prefeitos, os secretários municipais

cada vez mais o quadro técnico dos municípios, pois o conhe-

Derbli; prefeito de Rio Azul, Rodrigo Solda; prefeita de

de obras e engenharia e arquitetura. O presidente do

cimento desses profissionais é de extrema importância para

Fernandes Pinheiro, Cleonice Schuk; prefeito de Imbi-

CAU-PR, arquiteto Jeferson Dantas Navolar, e o presiden-

que os gestores municipais possam criar alternativas no desen-

tuva, Bertoldo Rover; prefeito de Rebouças, Luiz Zak;

te nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, arquiteto

volvimento de cidades inclusivas e sustentáveis. “Vamos insti-

prefeito de Prudentópolis, Adelmo Klosowski; prefeito

Luiz Reis, apresentaram os objetivos do Fórum e do Ob-

tuir nos municípios esta nova agenda urbana, com o compro-

de Mallet, Moacir Szinvelski; vice-prefeita de Teixeira

servatório Paraná Urbano.

misso das administrações municipais visando sempre a garantir

Soares, Juliana Belinóski e o vice-prefeito de Guamiran-

Também participaram do lançamento: conselheiros

o direito dos cidadãos às cidades inclusivas e sustentáveis. Esta

ga, Luiz Panko. A AMCESPAR é a primeira Associação de

do CAU-PR arquitetos Diorgenes Ditrich, Luiz E. Gomes

agenda urbana estará fundamentada nos estudos, diagnósticos
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