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COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA 

 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2016 

 
Data: Segunda-Feira, 12 de dezembro de 2016  

Local:  CAU/RJ  

Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar, Centro – Rio de Janeiro  

Tel.: (21) 3916-3901 

Horário início: 13:35 horas 

Horário término: 15:25 horas 

1. Verificação do Quórum 

1.1. Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Sétima Reunião 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, Luis Fernando Valverde Salandía, Paulo Saad, e 

Rosemary Compans. 

Apoio Administrativo: 
 
Guilherme Fonseca – Gerente de Fiscalização 

Rosane Barreto – Secretária Geral da Mesa 

2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 006/2016 de 21.11.16  

 
2.1. Aprovada por unanimidade. 
 

3.  Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas 

 
3.1.  Convite do Modelar a Metrópole, para um Encontro entre todos os Grupos Temáticos de 

discussão do Plano Metropolitano, no dia 15.12.16 no Palácio da Guanabara; 

3.2.  Memorando da Presidência encaminhando pedido do Coordenador da Comissão da 

Conferência do CAU/RJ solicitando para a coordenadora uma síntese  das propostas e 

alinhamento com o plano de trabalho dentro da competência da CPU, com o objetivo de avançar na 

sistematização e publicização dos resultados da 2ª Conferência do CAU/RJ. A Coordenadora 

informou que enviará o material aos membros da Comissão para que haja uma posição da 

comissão. A ideia é que haja o documento sistematizado seja entregue na Reunião Plenária de 
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Janeiro/ 2017, quando as comissões forem eleitas. 

4.  Comunicados da Coordenação 

 
4.1. Não há. 

5.  Relatório das obras públicas nos municípios fluminenses 

 
O Gerente de Fiscalização, Guilherme Fonseca, apresentou o relatório elaborado pelas Gerências 

Técnica e Fiscalização, que será discutido na CPU, também na CPFI e na Diretoria, quanto ao 

formato, com o objetivo de buscar a melhor forma de o cidadão consultar no site do CAU as 

intervenções urbanas e verificar a responsabilidade de obras públicas em suas cidades, mas 

paralelamente a comissão irá dirigir ao CAU/BR, para que o sistema IGEO possa oferecer essa 

possibilidade de geração de relatórios com este recorte das obras públicas. 

O Gerente Guilherme informou que as gerências estão trabalhando nos relatórios referentes ao 

Projeto Minha Casa Minha Vida da Cidade do Rio de Janeiro e posteriormente serão feitos os de 

Niterói, Maricá e São Gonçalo; informou também que já foi feito um GAD ao CAU/BR e está 

aguardando resposta. 

Sugestões de encaminhamento:  

1) Encaminhar à Comissão de Exercício Profissional a observação de que alguns RRTs estão 

sendo preenchidos sem especificar a atividade que cada profissional executa;  

2)  Foi sugerida a elaboração de um aplicativo de consulta no site do CAU/RJ que facilite o 

acesso às informações; 

3) Sugestão de agendamento de reunião conjunta entre a CPU e CEP, em janeiro de 2017, 

sobre esse tema. 

6.  Relatório Conferência Habitat III – Conselheiro Paulo Saad 

 
Registrou que a marca mais importante que ele percebeu foi que a Conferência Paralela na 

verdade é a própria Conferência Oficial. Verificou um forte interesse econômico na seleção dos 

trabalhos a serem apresentados. Sobre a Mesa de Assistência Técnica, informou que participaram 

três grupos organizados da Colômbia, Peru e Equador, quando teve a oportunidade de trocar 

experiências. Participou de três longas palestras técnicas, com temas sobre a experiência 

metropolitana de Caracas, Parques da Cidade do México, Sistema de transporte metropolitano de 

Bogotá etc. 

7.  Relatório Encontro Regional Campos dos Goytacazes; 

 
7.1. A Coordenadora informou que esteve em Campos com o Presidente Jerônimo de Moraes e 
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com o Conselheiro Paulo Saad, em 24.11.16; que a reunião marcada com os profissionais da 

região não foi agendada pelo Arquiteto Ernani, e em virtude disso se dispôs a agendar nova data 

posteriormente; que o Presidente fez em contato com o futuro Prefeito de Campos (PPS)  e ficaram 

de  agendar uma reunião em breve. 

8.  Balanço 2016 e para perspectivas 2017 

 
8.1. A Coordenadora Rose Compans, propôs para o ano de 2017: nova eleição dos membros em 

janeiro; uma mudança do horário das reuniões da CPU, no sentido de haver uma melhor 

participação dos conselheiros e garantir o quórum até o final da reunião; foi sugerida a redução do 

número de 07 para 05 membros.  

8.2.  O Conselheiro Luis Fernando Valverde colocou a importância de que os conselheiros que 

representam o CAU nos diferentes Conselhos que têm a ver com Política Urbana, que devem 

continuar prestando conta ao Conselho; que a carta do CAU aos candidatos a Prefeitos e à 

Sociedade com uma série de pautas defendidas pelo CAU, sirva de roteiro pelos representantes 

para fazer parte dos Conselhos Municipais ou Estaduais, dos quais o CAU é convidado. 

9.  Assuntos de interesse geral 

 
Sobre a solicitação do Conselheiro Saad para a discussão do PL sobre alteração do Estatuto da 

Cidade, nesta reunião, a Coordenadora informou que não encontrou este PL. Salientou que a 

necessidade de mudança do PL, pois o Estatuto da Metrópole criou uma figura de operação urbana 

consorciada Inter federativa e a alteração urbana está baseada em venda de potencial construtiva 

através de certificado, que é municipal. 

10.  Encerramento 

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

CAU/RJ, dá por encerrada a presente reunião às 15:25 horas. 

Assina abaixo a Coordenadora da Comissão de Política Urbana do CAU/RJ, presente na Reunião 

nº 007/2016, que considera a presente Súmula aprovada em seu inteiro teor. 

 

Rosemary Compans da Silva ______________________________________________________ 

_______________________________________FIM_____________________________________ 


