Carta Aberta à sociedade Palmense.
Recentemente o CAU/TO manifestou-se, através de Carta Aberta à sociedade Palmense,
contrário a decisão de extinção de Órgãos e Entidades Autárquicas/Fundacionais,
principalmente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas (IMPUP) e da
Fundação Municipal do Meio Ambiente de Palmas (FMA) e pedia a revisão do ato por parte
da administração pública municipal.
Por ser Palmas a última Capital Planejada do Brasil, entendemos que o planejamento urbano
deve ser o norteador na busca de uma cidade que se consolide através do desenvolvimento
sustentável, a médio e longo prazo, e a extinção de órgãos institucionais de vital importância
não fazia sentido e seria um retrocesso naquilo em que se avançou nos últimos anos.
Hoje, ao tomarmos conhecimento da revogação da medida provisória nº 02, de 1º de abril de
2022, na qual são restaurados todos os Órgãos e Entidades Autárquicas/Fundacionais
extintos anteriormente, nos manifestamos de forma louvável à decisão tomada pela gestora
pública e, tal atitude, certamente dará continuidade para a melhoria de nossa cidade e
qualidade de vida para sua população.
Temos certeza ainda, que o “Pensar a Cidade” que queremos, através de um Instituto
Municipal de Planejamento Urbano de Palmas (IMPUP) forte e independente, com uma
equipe técnica qualificada, motivada e empenhada é o melhor caminho para o
desenvolvimento sustentável de nossa capital.
Neste sentido o CAU/TO vem a público parabenizar a atual administração municipal pelo ato
de coragem e responsabilidade adotado, no sentido de reconhecer a importância destas
entidades e autarquias, com os seus restabelecimentos, para o futuro de nossa cidade.
O CAU/TO coloca-se a disposição da administração pública municipal para contribuir,
naquilo que lhe couber, nas questões relacionadas ao desenvolvimento planejado, ordenado
e sustentável de nossa cidade.
Palmas, 28 de abril de 2022.

Silenio Martins Camargo – Presidente do CAU/TO
Walfredo Antunes de Oliveira Filho – Coautor do Projeto Original de Palmas
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