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COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA 

 1 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2017 2 

 3 
Data: Quinta-Feira, 21 de setembro de 2017  4 

Local:  CAU/RJ  5 

Endereço: Av. República do Chile, 230/23ºandar, Centro – Rio de Janeiro  6 

Tel.: (21) 3916-3903 7 

Horário início: 09h horas 8 

Horário término: 11h00  horas 9 

 10 

1. Verificação do Quórum 11 

 12 
1.1. Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Nona Reunião da Comissão de Política 13 

Urbana do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ, de acordo com a 14 

lista de presença anexa. 15 

Conselheiros Presentes: 16 
 17 
Armando Ivo de Carvalho Abreu, Washington Fajardo, Ilka Beatriz, Rosemary Compans da Silva. 18 

 19 
Apoio Administrativo: 20 
 21 
Marina Burges – Secretária Geral da Mesa 22 

2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 008/2017 de 17.08.17 23 

 24 
 Conselheiro Fajardo realizou a leitura da súmula da reunião anterior;  25 

 Cons.Armando Abreu questionou a participação da Casa Fluminense nos GTs; manifestou 26 

que desejaria ler o curriculum da Casa Fluminenese, saber como estão organizados;  27 

 Cons.Fajardo esclareceu que se trata de uma entidade da sociedade civil , que é 28 

multidisciplinar e que já monitora políticas públicas, que tem a dianteira nesses assuntos; que 29 

tem capacidade de rede; que a Casa acompanha o plano estratégico; que  se trata de uma 30 

cooperação técnica com o CAU/RJ , sem repasse de recursos; crê que ganha todo mundo;  31 

 Cons.Fajardo, leu a manifestação registrada da Cons.Ilka, que ficou satisfeita com a proposta 32 

do Cons.Armando; 33 
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 Cons.Fajardo chamou a atenção para a capacidade técnica dos municípios e sua 34 

preocupação de que a CPU se dedique muito à Capital, e não consegue falar da Região 35 

Metropolitana. 36 

 Aprovada a súmula. 37 

 Cons.Armando pediu  que nas próximas reuniões, as súmulas tenham  separações em itens. 38 

 39 

3.  Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas 40 

 41 
 Portaria Ordinária 041/2017, aprovada em Plenário, instituindo o Grupo de Trabalho pedido 42 

pela Cons.Rosemary. 43 

 44 
 45 

4. Comunicados da Coordenação 46 

 47 
 Será solicitada ao Presidente do CAU/RJ uma reunião extraordinária da CPU, atendendo à 48 

oportuna provocação do Conselheiro Armando Abreu, para que a Comissão venha a adotar 49 

eixos de atuação mais claros que possam organizar seus trabalhos em função de tais 50 

diretrizes. Sugestão de data 02 de outubro, segunda-feira, às 9h00 para discutir 51 

diretrizes (a próxima data da reunião ordinária é 19/10). 52 

 53 
 O conselheiro Washington Fajardo vai encaminhar para os membros da CPU uma proposta 54 

de entrevistas com transmissão ao vivo de líderes de temas urbanos relevantes. 55 

 Conselheiro Marat mandou um recado dizendo que deve se licenciar. 56 

 57 
 Cons.Fajardo- a partir das sugestões das diretrizes enviadas pelo Cons. Armando Abreu , que 58 

há uma grande força do CAU é ampliar o debate para a sociedade; valendo-se da 59 

infraestrutura, existente no CAU/RJ, pensou em usar as transmissões ao vivo, via redes 60 

sociais, convidando pessoas que estão em posição de liderança nesses assuntos, e a CPU 61 

seria a entrevistador dessas pessoas; fazer transmissões ao vivo de conversas da CPU e  62 

pessoas com assuntos relevantes; atualizar o arquiteto sobre assuntos urbanos relevantes; 63 

democratizar assuntos urbanos atuais, ampliar os debates internos para fora do CAU/RJ; 64 

começar com um programa mensal, com um convidado, com caráter de debate; vereança do 65 

Renato Cinco, o próprio Índio, um representante da Ademi, o Vicente Loureiro, sobre Região 66 

Metropolitana; objetivo é ampliar o conhecimento.  67 

 68 
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 A auditora Carolina Vilhena veio à Comissão informar sobre o planejamento estratégico e a 69 

necessidade de se verificar se o planejamento para a CPU está em ordem; quantificar as  70 

ações  e seus custos (por ex. quantas vezes a utilização do auditório que custa um valor por 71 

hora). 72 

 73 

5. Grupos de Trabalho 74 

 75 

 Cons.Armando pediu que se oficie às entidades para que designem um representante ao GT, 76 

Seaerj, IAB, ASBEA, Clube de Engenharia;  77 

 a sugestão foi aprovada pela CPU e solicitada a elaboração do ofício às entidades pela 78 

Secretária-Geral da Mesa, explicando o que é o GT, pedindo a indicação de representantes, 79 

a ser assinada pelo coordenador da CPU;  80 

 a CPU acata a sugestão do Cons.Armando e  indica a Cons.Rosemary Compans para compor 81 

o GT e presidí-lo;  82 

 após oficiar, definir agenda; prazo de conclusão-90 dias, prorrogáveis por mais 90. 83 

 84 

6. Minuta de ofício às Prefeituras, elaborado pelo Conselheiro Washington Fajardo 85 

Conselheiro Fajardo manifestou sua avaliação de que a providência será inócua. 86 

 87 

7.  Encerramento 88 

 89 
Não havendo nada mais a ser tratado, o Coordenador Adjunto da Comissão de Política Urbana do 90 

CAU/RJ, Washington Fajardo, deu por encerrada a presente reunião às 11h00. 91 

Washington Fajardo __________________________________ 92 

 93 
 94 
 95 
 96 
SGM. 97 
 98 


