
 

COMISSÃO TEMPORÁRIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL - CATHIS 

 

SÚMULA DA REUNIÃO VIRTUAL PARA JULGAMENTO DO RECURSO APRESENTADO AO 
RESULTADO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À PREMIAÇÃO CONCURSO DE IDÉIAS E 
PRÁTICAS:CIDADE, MORADIA E SAÚDE  

 

Data: sexta-feira, 14 de agosto de 2020  
Local:  CAU/RJ  
Reunião Virtual 
Horário início: 16h 
Horário término: 18h 
 

1. Verificação do Quórum 

 
1.1. Após verificação do quórum, deu-se início à reunião da Comissão de Assistência Técnica em 

Habitação de Interesse Social do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – 
CAU/RJ, de acordo com a lista de presença abaixo, para julgamento do recurso apresentado ao 
resultado da seleção de projetos inscritos no Concurso de Idéias e Práticas: Cidade, Moradia e 
Saúde. 

1.2.  
Conselheiros Presentes 
Jeferson R.M.Salazar-Presidente do CAU/RJ  
Maíra Rocha Mattos 
Luciana Ximenes 
Lucas Faulhaber  
                               
Convidadas 
Arq.e Urb.Paloma Monnerat 
Arq. e Urb. Núbia Nemézio 
 
Apoio Administrativo: 
Anderson Gaspar- Assistente 
Patricia Cordeiro- Chefe de Gabinete 
Ricardo Gouvea- Gerente Geral 
Marina Burges – Secretária Geral da Mesa  

2. Recurso apresentado e decisão 

 
Projeto 08- Fábrica de Destino 
CPF do responsável 058.168.627-66- Mario Costa Brunet 
Signatárias do recurso:  Marina Souza e Débora Mitsue  

 Decisão 
Prezadas Marina Souza e Débora Mitsue, agradecemos o contato e o envio da proposta para 
o edital. 

O projeto Caçamba de Luz nos chamou a atenção pela originalidade e caráter sustentável da 
proposta. Também julgamos interessante sua replicabilidade enquanto metodologia. Neste 
sentido, entendemos ser um projeto bastante relevante tanto para a garantia de moradias 
mais saudáveis, quanto para uma abordagem crítica da gestão de resíduos da construção 
civil. 



 
No entanto, para efeito da avaliação deste concurso, alguns critérios que tiveram muita 
importância para nós não foram tão satisfatoriamente atendidos na apresentação da 
proposta. 

Um deles é que não tivemos muitos elementos para avaliar o grupo proponente (ONG Fábrica 
de Destino) sua atuação e histórico. Neste sentido, como a premiação era para grupos e 
entidades, nossa recomendação é de apresentar mais claramente as propostas e a atuação 
da ONG. 

Outra questão que pesou para a escolha foi que, em comparação com outros projetos 
selecionados, a questão do protagonismo popular na formulação e atuação do projeto não 
pareceu evidente. 

De toda forma, agradecemos novamente e nos colocamos abertos para pensar estratégias e 
parcerias em futuras ações. 

 Seguimos juntos! 

 Dê-se ciência às interessadas por e-mail, publicando-se em seguida na página do concurso.  
 

Presidente do CAU/RJ e Comissão de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social 
(CATHIS - CAU/RJ)   

 
   

Encerramento da reunião 

 
Não havendo nada mais a ser tratado, a Coordenadora Maira Rocha Matos, deu por encerrada 
a reunião às 18h. 

 
Eu, Marina Burges Olmos, secretária-geral da mesa, lavrei a presente ata. 

 
 
 

                                           
         Maira Rocha Mattos                                                                Jeferson R. M Salazar 
         Arquiteta e Urbanista                                                               Arquiteto e Urbanista 
Coordenadora CATHIS - CAU/RJ                                                    Presidente do CAU/RJ 
 


