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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA 

 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2018 

Data: Segunda-Feira, 11 de julho de 2018  
Local:  CAU/RJ  
Endereço: Av. Chile 230 / 23º andar, Centro – Rio de Janeiro  
Tel.: (21) 3916-3903 
Horário início: 15h30  
Horário término: 18h00 

1. Verificação do Quórum 

 
1.1. Após verificação do quórum regimental, deu-se início à sétima Reunião Ordinária 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: 
 
Lucas Faulhaber, Luciana Ximenes, Rogério Cruz, Henrique Barandier  
                               
Convidados: 
 
Sandra Sayão- ausência justificada 
Paulo Niemeyer-ausência justificada 
 
Ausências Justificadas 
Maria Lucia Borges 
Armando Ivo Abreu 
Nadir Moreira 
 
Apoio Administrativo: 
 
Marina Burges Olmos – Secretária-Geral da Mesa  

2. Informes  

 
Participação do coordenador Lucas no Seminário nacional de política urbana no CAU/SP no último 
fim de semana; avaliação é de que foi pouco produtivo; com algumas relevâncias como a elaboração 
de carta para os candidatos (disponibilização de link para as pessoas mandarem contribuições e 
depois formular uma carta); 
Carta assinada por entidades repudiando a MP do saneamento abrindo o setor para a iniciativa 
privada; 
Cons. Luciana- evento com apoio do CAU/RJ, dia 31 de julho (aberto), no auditório do edifício do 
CAU/1º de agosto (fechado-oficinas, na sede do CAU)- autogestão na produção habitacional com 
estudos de casos. 

3. Assuntos para discussão e deliberação 

Encontro com a Sociedade- em setembro, em Angra dos Reis-CPU e Comissão de Equidade são 
responsáveis pelo evento; tema articulado com assistência técnica é a questão ambiental; reunião a 
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ser marcada pela Chefe de Gabinete com a Cons.Nadir; pensar  lugares relevantes para visitas 
técnicas;formato dependerá das relações existentes na região (convidar integrantes da CPU para 
participarem da reunião com suas contribuições);sugerido o escritório do IPHAN local para uma 
articulação; falar com pessoal da COPPE que discute orla e rios para saber se tem trabalho na região; 
os TAC da Eletronuclear são financiadores de ações sociais;UFF em Angra;  
Documento sobre LUOS- Fórum de política urbana produziu um documento com críticas sobre 
processo da LUOS- indagam se CAU pode/quer ser signatário; em Niterói tb há um grupo que indaga  
a mesma coisa; idéia é a de produzir um documento conjunto com o IAB de apoio; discutir 
pontualmente a lei ou questioná-la globalmente; por que separar revisão do plano diretor, 
parcelamento de solo e LUOS; 
 
Demanda do Cons.Armando- posicionamento da CPU sobre a lei de mais valia; tema de pauta do 
próximo Compur;  admitir a mais valia, que seria uma política temporária, tornando-se permanente, 
é deturpação do planejamento;Cons.Henrique elaborará uma proposta para levar para o Compur (dia 
24 de julho); 
Deliberado o apoio à carta do FOPUR (fórum de política urbana) de Niterói em relação ao plano de 
diretor e viabilizar a divulgação do apoio; com a abstenção do Conselheiro Henrique Barandier 
FOPUR do Rio- reuniões todas as 5as. Feiras no Senge, com associação de moradores, academia, 
Senge, Crea; solicitada a participação do CAU/RJ; protocolamento de um requerimento à Prefeitura 
demandando maiores estudos, diagnósticos , disponibilização dos dados;  deliberado o apoio . 
Cons.Luciana – fazer um texto participação e transparência- 
Cons.Lucas- Sistema de planejamento 
Cons.Lucas e Barandier- questões pontuais 
Prazo :  dia 8 de agosto-próxima reunião 
 
Sabatina com os candidatos pelo facebook ao vivo em agosto/setembro- discutidos temas e formatos 
com a analista de comunicação Marta Vallim; Lucas e Rogério organizarão o evento (formulário para 
divulgação da sabatina; Chefia de Gabinete contato com os candidatos; elaborar regras; perguntas 
relacionadas à história de cada um;20/7 as 13h30 
 
 

4. Encerramento 

 
Não havendo nada mais a ser tratado, o Coordenador Lucas Faulhaber da Comissão de Política 
Urbana do CAU/RJ, dá por encerrada a presente reunião às 18h00 . 
 

Lucas Faulhaber ____________________________________________________________ 

 


