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Carta nº 033 – IAB/DF - 2014/2016
Brasília, 13 de outubro de 2015
À V. Ex.ª Rodrigo Rollemberg
Governador do Distrito Federal
Palácio do Buriti, 1° andar - Gabinete
Brasília – DF CEP: 70.075-900

Senhor Governador,
O Instituto de Arquitetos do Brasil, Seção Distrito Federal reitera sua opinião de
que o a secretaria de estado de desenvolvimento urbano e habitação ou de gestão do território
(ou que nome venha a ter) do governo do DF deve ser administrada por um arquiteto e
urbanista à frente da nova secretaria que cuidará da habitação e gestão de território do Distrito
Federal. O perfil técnico da posição do secretário, proporcionado pela formação do arquiteto e
urbanista, é essencial para a correta condução de tais assuntos, os quais possuem extrema
importância para a cidade e seus usuários. A posição do IAB/DF já foi explicitada anteriormente
através de documento entregue diretamente ao então candidato ao governo de Brasília
Rodrigo Rollemberg, que se prontificou a considerá-lo como base de sua atuação nos assuntos
da cidade.
O IAB/DF está ciente sobre a realidade financeira herdada de administrações
anteriores, das medidas de redução de gastos necessárias para o reequilíbrio do orçamento do
governo e a eficiência de suas ações. Esta é uma das principais razões pelas quais o Instituto
vem reafirmar sua posição e sua certeza de que o profissional arquiteto e urbanista é o único
que possui a habilitação necessária para conduzir políticas que atendam ao enorme desafio do
desenvolvimento urbano da cidade e de sua área metropolitana.
Aproveitamos a ocasião para apoiar publicamente a forma como o atual
secretário Thiago Andrade, titular da Secretaria de Estado de Gestão do Território e
Habitação tem conduzido os processos de participação, discussão e tomadas de decisão
sobre o desenvolvimento da cidade. Iniciativas como o início da desocupação da orla do Lago
Paranoá e as recentes ações contra a ocupação desordenada e ilegal do território no Distrito
Federal tem total apoio do IAB/DF na medida em que demonstram o objetivo de construir uma
cidade melhor e mais democrática.
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Respeitosamente,

Matheus Seco
Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Seção Distrito Federal

