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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA 

 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2017 

 
Data: Quinta-Feira, 20 de julho de 2017  

Local:  CAU/RJ  

Endereço: Av. República do Chile, 230/23ºandar, Centro – Rio de Janeiro  

Tel.: (21) 3916-3903 

Horário início: 15h20 horas 

Horário término: 17  horas 

1. Verificação do Quórum 

 
1.1. Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Quinta 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: 
 
Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes, Marat Troina Menezes, Luis Fernando Valverde Salandia, 

Rosemary Compans da Silva, Washington Fajardo. 

 
Apoio Administrativo: 
 
Marina Burges – Secretária Geral da Mesa 

2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 004/2017 de 26.04.17 

 
Aprovada por unanimidade. 

3.  Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas 

 

CAU/BR enviou ofício convidando CPU para participar do Seminário de Política Urbana e Ambiental 

do CAU/BR sobre a nova agenda urbana. Para a mesa consultar se haverá transmissão online e 

informar os Conselheiros. 

Deliberado: a Comissão não enviará representante para essa reunião mas enviará informe sobre a 

iniciativa do CAU/RJ em tornar pública a relação de RRTs de contratação realizada por órgãos 

públicos; fazer referência a que esta pauta já vem sendo implementada pelo CAU/RJ; programação 

do CAU/RJ pertinentes a temas de interesse da CPU; 

Oficiar as prefeituras sobre exigência dos RRTs dos profissionais que ingressam com seus projetos 
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(procurar relatório da Conselheira Ilka na CEP)  

 No dia 9 de agosto, às 18h00, na Câmara Municipal para debate “IPTU e IPTU progressivo em 

debate: o que queremos para o Rio de Janeiro” 

 

4. Comunicados da Coordenação 

 
4.1. Coordenador Marat comunicou que precisa se afastar da coordenação da Comissão em razão 

de seu doutorado; Conselheiro Fajardo, adjunto, manifestou que poderá assumir a coordenação 

(enviar convocação do Conselho Diretor para o Cons.Fajardo)  

 

5. Parceria com a Casa Fluminense. 

 

5.1.Conselheiro Valverde falou sobre a atuação da Casa Fluminense; que se engajou na agenda do 

Plano Diretor Metropolitano; na discussão do Plano Estratégico de Niterói e do Rio; que ela está 

colaborando com o Encontro com a Sociedade; que vários Conselheiros do CAU e profissionais do 

IAB têm participado de várias discussões; que o CAU/RJ já tem celebrado convênios sem repasse 

e foi sugerido que isso ocorra também com a Casa; indicou algumas sugestões de cláusulas que 

podem ser adequadas ao acordo de cooperação técnica; discussão no CAU/RJ na sexta-feira, 21 

de julho sobre plano estratégico. 

5.2. Audiência pública na Câmara Municipal sobre plano estratégico-12h00 no Arquivo Geral da 

Cidade 

Deliberado: celebrar o acordo com a Casa; inserir dentre as obrigações do CAU a indicação da 

CPU como interlocutora da Casa; que a secretaria da mesa providenciará a redação do Acordo 

com as sugestões apresentadas.  

 

7. Informes 

Conselheiro Fajardo: relatou sobre sua participação no fomento à restauração de imóveis privados-

(Proapac)- edital foi realizado apenas duas vezes; que é uma política pública que acabou e que 

deveria ser observada (cuidada) pelo CAU; qual a posição do CAU sobre essa questão; há 

fiscalização do CAU sobre a placa com o nome dos arquitetos em prédios 

Conselheiro Marat:  encaminhamento para que seja oficiado ao Presidente do CAU/RJ indagando 

sobre estas questões;   

Conselheira Rose: encaminhamento para que seja pauta da próxima reunião a discussão 
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Deliberado: a CPU apoia um ponto de pauta da próxima plenária para discutir a importância da 

política pública de restauração de imóveis 

Deliberação: mudança do horário da próxima reunião da CPU para as 09h00 

7. Grupos de Trabalho 

Adiado. 

8.  Encerramento 

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

Marat Troina, deu por encerrada a presente reunião às 17h10. 

Assina abaixo o Conselheiro Marat Troina da Comissão de Política Urbana do CAU/RJ, presente 

na Reunião nº 005/2017, que considera a presente Súmula aprovada em seu inteiro teor. 

 

Marat Troina ____________________________________________________________________ 

_______________________________________FIM_____________________________________ 
 
 
 
 
 
SGM. 


