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EDITAL DE PREMIAÇÃO CAU + DIVERSIDADE 2022 

 

 

ATA DE ANÁLISE RECURSO: PROJETO URBANÍSTICO 

 

Data: Terça-feira, 13 de dezembro de 2022 
Local: Reunião online (pelo Teams) 
Horário início: 15:00 
Horário término: 15:40 
 
 
Conselheira Presente: 
 
Luciana da Silva Mayrink – Integrante da banca julgadora 
 
Integrantes Externas: 
 
Nubia Nemezio e Ticciane Souza – arquitetas e urbanistas – Integrantes da banca 
julgadora 
 
Ausência: 
- 
 
Servidores: 
 
Rodrigo Abbade Pinto de Oliveira – Integrante da banca julgadora 
Diane Bianchi da Costa e Silva – Assessora da CTED-RJ 
 
 

1.  Verificação do Quórum 

Após verificação do quórum, deu-se início à reunião de análise do(s) recurso(s) 
apresentado(s). 

 
 

2. Análise do(s) recurso(s) apresentado(s) 
 
2.1. Foi apresentado à Comissão Julgadora o único recurso enviado à assessoria da 

CTED-RJ referente ao edital CAU+DIVERSIDADE na categoria de Projeto Urbanístico. 

Se trata de recurso para revisão da nota do projeto: SOLARIS URBANISMO SOCIAL 

DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL E ALTO IMPACTO SOCIAL PROJETO 

URBANÍSTICO.  
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2.2. Após apresentação do recurso, a Comissão Julgadora discutiu sobre as questões 

colocadas pelo(a) autor(a) do projeto e decidiram, por unanimidade: 

(    ) Acatar o recurso do(a) profissional. 

( X ) Não acatar o recurso do(a) profissional. 

 

2.3. Justificativa: a banca reconhece a qualidade do trabalho, contudo reitera a 

decisão anterior, entendendo que não devem ser consideradas novas informações no 

processo de julgamento, uma vez que cabia ao(a) autor(a) definir o recorte que seria 

apresentado para a avaliação. De todo o modo, os pontos esclarecidos não são 

suficientes para alterar os conceitos atribuídos ao participante, tendo em vista que: os 

miolos das quadras não possuem diversidade de uso, resultando em um 

subaproveitamento do espaço (como por exemplo, a inclusão de quadras esportivas, 

academia da terceira idade, equipamentos infantis e áreas de saúde e lazer); a 

representação gráfica não está adequada à escala da intervenção, dando ênfase 

excessiva ao detalhamento arquitetônico, em detrimento do desenvolvimento do 

projeto urbano; e a disposição das edificações e sua morfologia arquitetônica não 

privilegiam uma heterogeneidade urbana. 

 

3.  Encaminhamentos 
 
3.1. Não acatar o recurso e encaminhar à Presidência do CAU/RJ, instância recursal, 
conforme item 6.1. do edital. 
 
4.  Encerramento 
 
Todas de acordo com a ata e não havendo nada mais a ser tratado, a Coordenadora e 
Relatora Luciana da Silva Mayrink deu por encerrada a reunião às 15:40. 
 
 
Rio de janeiro, 13 de dezembro de 2022. 
 
 

 
Luciana da Silva Mayrink  

Arquiteta e Urbanista 
Coordenadora e Relatora da Comissão 
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De acordo com a decisão da Comissão, a qual homologo. 

 

 

 

____________________ 

Pablo Benetti 
Arquiteto e Urbanista 

Presidente CAU/RJ 


		2022-12-14T15:33:57-0300
	PABLO CESAR BENETTI:71794794700




