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Conversas do CAU/RJ sobre Política Urbana com os 

candidatos ao governo do Rio  

REGULAMENTO 

 

 Todos os (as) candidatos (as) ao governo do Rio de Janeiro serão convidados para as 

Conversas do CAU/RJ sobre Política Urbana. 

 Os (as) candidatos (as) serão entrevistados (as), separadamente, por Conselheiro, 

integrante da Comissão de Política Urbana do CAU/RJ; e funcionário do CAU/RJ. 

 As conversas terão 30 minutos de duração. 

 As conversas serão gravadas e, posteriormente, transmitidas na página do CAU/RJ no 

Facebook (www.facebook.com/caurjoficial) e em outros canais de comunicação do 

Conselho. Os vídeos serão postados, um por dia, conforme ordem de gravação. 

 As conversas começarão a ser gravadas a partir do dia 20 de agosto de 2018, conforme 

disponibilidade dos candidatos e do CAU/RJ.  

 As gravações serão realizadas na sede do CAU/RJ, situado na Avenida República do 

Chile, 230, 23º andar.  

 As gravações poderão ser acompanhadas por Conselheiros, funcionários do CAU/RJ, e 

demais arquitetos e urbanistas interessados, bem como convidados do candidato que não 

poderão interferir na gravação. 

 Os interessados poderão enviar perguntas aos candidatos por meio de formulário que 

serão, previamente, selecionadas pela Comissão de Política Urbana do CAU/RJ. 

 As perguntas aos (às) candidatos (as) abordarão os seguintes temas: Política Urbana, 

Desenvolvimento Regional, Gestão Metropolitana, Habitação, Saneamento, Mobilidade, 

Patrimônio Histórico e Cultural, Meio Ambiente. 

 Após a apresentação do CAU/RJ, os (as) candidatos (as) terão 4 minutos para se 

apresentarem. Depois da apresentação, o Conselheiro do CAU/RJ fará as perguntas. Para 

cada tema, será destinado, aproximadamente, 3 minutos.  

 Após as perguntas, o (a) candidato (a) terá 1 minuto para as considerações finais. O 

CAU/RJ também terá 1 minuto para o fechamento da sabatina.  

 Outras situações e dúvidas não previstas neste regulamento serão dirimidas pela 

Comissão de Política Urbana do CAU/RJ e comunicadas aos (às) candidatos (as). 
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