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Nove anos de Estatuto da Cidade
Com o intuito de debater o processo de construção e os nove anos de implementação do Estatuto da Cidade, na perspectiva do
enfrentamento do passivo de desigualdade social das cidades brasileiras, a Aliança de Cidades, em conjunto com o Ministério das Cidades,
realiza o evento de rede “Nove anos de Estatuto da Cidade no Brasil”.
Além de analisar a importância dos marcos regulatórios e urbanísticos para o enfrentamento das carências urbanas das cidades brasileiras,
o debate pretende propiciar um olhar internacional sobre o Estatuto e as potencialidades e limitações de replicação das propostas em
outros países.
O evento é um dos resultados da bem sucedida parceria entre a Aliança e o Ministério, e surge como extensão da reflexão proposta
na publicação “O Estatuto da Cidade Comentado”, que será lançada no Fórum Urbano Mundial. A publicação descreve o processo de
elaboração, o conteúdo e os contextos político, social e econômico nos quais a legislação foi formulada e está sendo implementada.

Data: 22 de Março, 16:30 - 18:30 hs.
Local: Avenida Rodrigues Alves, Armazém 2, Rio de Janeiro
(próximo à Praça Mauá, Centro)
Fórum Urbano Mundial
Sala W3 - 19 – NE22
Publicação: O Estatuto da Cidade: Comentado
disponível para download em Espanhol, Inglês e Português:
www.citiesalliance.org
www.cidades.gov.br

O Estatuto da Cidade
Comentado

Programação:
Abertura: Celso Santos Carvalho, Secretário Nacional de Programas Urbanos substituto – Ministério das Cidades
William Cobbett, Diretor-Geral – Aliança de Cidades
Coordenação : Kumari Selja, Ministra da Habitação e Alívio da Pobreza Urbana – Governo da Índia. (TBC)
“O Estatuto da cidade periférica” - Profa. Ermínia Maricato,
LabHab/USP (Brasil).

Ermínia Maricato é arquiteta. Mestre, doutora e livre docente em
arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo. Foi Ministra
Adjunta das Cidades (2003/2005), Coordenadora do Programa

“O Estatuto da Cidade: potencial para replicação na
America Latina” – Prof. Carlos H. Morales-Schechinger, IHS Institute for Housing and Urban Development Studies (Mexico).
“Terra e infraestrutura na India” - Dr. Isher Ahluwalia,
Índia. Presidente da Alta Comissão para estimar custos de
investimentos em terra e infraestrutura urbana na India. (TBC)
“Regulação de terras e potencial para replicar o Estatuto
na Africa do Sul” – Mr Sithole Mbanga, CEO – Soutth African
Cities Network.

de Pós Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo – FAU/USP (1998/2002) e Secretária de
Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo
(1989/1992). É consultora internacional, professora titular e membro
do Conselho de Pesquisa da USP.
Carlos H. Morales-Schechinger é arquiteto, especialista em
questões urbanas e de habitação no Instituto de Habitação e
Desenvolvimento Urbano – IHS, na Universidade de Roterdã. Doutor
em estudos urbanos pela Universidade de Edimburgo. Ocupou
diversos cargos em instituições governamentais no México, em
áreas relacionadas a política de terras e habitação. Exerceu a função
de Diretor de Políticas e Instrumentos de Regulação de Terras, no

“Regulação de terras e potencial para replicar o Estatuto
na India” – Ms. Kiran Dhingra, Secretária - Ministério da
Habitação e Alívio da Pobreza Urbana - Governo da Índia. (TBC)

governo federal, e de Diretor de Cadastro e Políticas de Impostos
sobre a Propriedade Urbana para o Tesouro para o Governo da Cidade
do México. Teve ampla atuação no setor privado e acadêmico.

