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1. Verificação do Quórum 

 

1.1. Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Segunda Sessão da Comissão de Política 

Urbana do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ, de acordo com a 

lista de presença anexa. 

Conselheiros Presentes: 

 

Angela Botelho, Armando Ivo de Carvalho Abreu, Manoel Vieira Gomes Junior, Paulo Saad, Romão 

Veriano da Silva Pereira e Rosemary Compans. 

Apoio Administrativo: 

 

Alberto Cavalcante – Assistente Administrativo / SGM 

 

2. Eleição do Coordenador Adjunto 

 

Adiado para a próxima reunião a se realizar no dia 08/08 – 13h. O quórum estava baixo para a 

eleição. 

 

3.  Agendamento de reuniões para implantação dos GTS 

 

3.1. Os membros do Grupo de Trabalho Patrimônio Histórico e do Grupo de Trabalho Habitação e 

Uso do Solo, participarão da Reunião Extraordinária da CPU marcada para o dia 21/07 às 10h. 

 

4.  Informes sobre o HABITAT III (Terceira Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e 

Desenvolvimento Urbano Sustentável) 

 

4.1.  A Coordenadora perguntou ao Conselheiro Paulo Saad se existe tempo hábil para o CAU/BR aceitar 
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eixos de discussão para a Conferência.  O Conselheiro disse ser possível via Conselhos Nacional de Cidades. 

O Conselheiro Paulo Saad comentou que as regras e os regulamentos são uma das prioridades para as cidades 

na Conferencia Habitat, observou que um dos focos da Conferência está na criação da “Nova Agenda Urbana” 

para o Século XXI, que reconheça as mudanças constantes nas cidades.   

5.  Assuntos de interesse geral 

 

5.1. Formação, convidados e textos de apoio para as mesas de discussão da II Conferência do CAU/RJ. 

 

O Secretário Executivo da Conferencia do CAU/RJ, Will Robson, comentou que o tema para a Conferência é 

“A Necessidade e a Urgência do Projeto”.  O Secretário observou que no dia da Conferência haverá uma 

palestra magna pela manhã e à tarde terão as mesas sobre o tema da palestra voltado para cada uma das áreas, 

comentou também sobre a necessidade de encontrar o nome de algum palestrante que mostrasse as diversas 

fases do projeto.   

O Secretário ressaltou que sábado, 24/09, será o dia do Encontro com a Sociedade onde acontecerão os 

debates e a Conferência na segunda-feira (26/09) e terça-feira (27/09).   

O Secretário solicitou aos Conselheiros que propusessem os nomes para as mesas e o do Coordenador  

O Conselheiro Paulo Saad sugeriu os nomes do Subsecretário de Habitação de Duque de Caxias, Kelson Senra 

como palestrante para a Conferência e o Professor - Arquiteto e Urbanista - Fabrício Leal de Oliveira, que 

trabalhou 10 anos na prefeitura e tem experiência em parcerias público privadas, para falar sobre o tema Porto 

Maravilha.  

A Coordenadora sugeriu o nome da professora da UFF – arquiteta e urbanista, Fernanda Sanches. 

 

5.2. A Coordenadora comentou que um dos objetivos do GT Patrimônio Histórico é fazer uma análise dos 

Projetos de Lei 85/2012, que cria incentivos ao aproveitamento e a conservação de edificações tombadas ou 

preservadas, e o PL 1446/2015, que concede incentivos e benefícios fiscais, visando a permanência dos 

serviços e atividades comerciais tradicionais existentes no comercio de rua no município do RJ; 

 

5.3. O Conselheiro Paulo Saad sugeriu que no Encontro com a Sociedade sejam feitas denúncias das 

irregularidades urbanísticas, tendo o Porto Maravilha como exemplo, para o propósito de cumprir função 

social; 

 

5.4. O Secretário Will Robson convidou os Conselheiros para participarem da Reunião Extraordinária da 

CESC, com a participação das entidades, que se realizará no dia 22 de julho de 2016; 

 

5.5. O Secretário solicitou que os Conselheiros tragam até a próxima reunião da CPU, que se realizará no dia 
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08/08/2016, duas laudas sugerindo para a CESC um documento base para a Conferência – sobre os temas A 

cidade e a Metrópole e A Escala de Planejamento. 

 

6.  Extra Pauta 

 

6.1. Discussão sobre o documento da CPUA-CAU/BR. 

A Coordenadora comentou sobre os eixos estabelecidos no documento, com as sugestões do 

CAU/BR para a Conferencia Habitat III.  O Conselheiro Romão identificou que a Carta aos Prefeitos 

é o mesmo documento da Conferencia Habitat III, só que reduzido. 

 

7.  Encerramento 

 

Não havendo nada mais a ser tratado, a Coordenadora da Comissão de Política Urbana do CAU/RJ 

dá por encerrada a presente sessão às 15:52 horas. 

Assina abaixo a Coordenadora da Comissão de Política Urbana do CAU/RJ, presente na Reunião nº 

002/2016, que considera a presente Súmula aprovada em seu inteiro teor. 

 

Rosemary Compans da Silva - _______________________________________________________ 

                                                    

_______________________________________FIM______________________________ 


