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Ofício nº 220/2019 - PRES/CAU-RJ 
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2019. 

 
Para Gabinete do Prefeito do Rio de Janeiro 
Sr. Prefeito Marcelo Bezerra Crivella 
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Cidade Nova, Rio de janeiro 
CEP 20211-110 
 
Assunto: Projeto de Lei Complementar 141/2019 
 
Senhor Prefeito,  
  

Após tomar conhecimento do Projeto de Lei Complementar 141/2019, de autoria 
do Poder Executivo, que tramita na Câmara de Vereadores, o Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ) vem dedicando esforços para análise e 
compreensão das alterações propostas para a legislação urbanística. A complexidade 
do Projeto de Lei, que aborda diversos temas em um único instrumento e que contém 
diversos pontos que parecem polêmicos, requer que a Prefeitura Municipal apresente 
os estudos técnicos que embasaram as propostas, bem como promova eventos 
públicos para esclarecimentos e debates sobre o seu conteúdo. Cabe observar que o 
referido Projeto de Lei sequer foi discutido no Conselho Municipal de Política Urbana 
(COMPUR), o que se mostra inadequado em face da natureza das propostas.  
 

Diante do exposto e considerando que: 
 

a) O Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001) define como uma das diretrizes 
gerais da política urbana a “gestão democrática por meio da participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas 
e projetos de desenvolvimento urbano”; 
 

b) A Lei Orgânica do Município estabelece em seu art. 458 que “todo cidadão tem o 
direito de ser informado dos atos do Poder Público em relação à política urbana” 
e que “o Poder Público garantirá os meios para que a informação chegue aos 
cidadãos, dando-lhes condições de discutir os problemas urbanos e participar de 
suas soluções”; 
 

c) A Secretaria Municipal de Urbanismo instalou, no último dia 30 de outubro, o 
“Grupo de Interlocutores da Revisão do Plano Diretor”, parecendo contraditório 
se propor mudanças significativas da legislação urbanística no momento em que 
se inicia a revisão do Plano Diretor; 
 

d) O PL 141/2019 parece repetir aquilo que é criticado pela própria mensagem de 
encaminhamento do Projeto de Lei à Câmara de Vereadores, quando enfatiza 
que “grande parte da legislação vigente referente ao uso e ocupação do solo da 
Cidade do Rio de Janeiro foi estabelecida na década de 1970” e que “as 
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alterações ocorridas ao longo dos últimos 40 anos trouxeram avanços e 
mudanças pontuais sem, no entanto, alterarem substancialmente a essência do 
Decreto no 322, de 03 de março de 1976”; 
 

e) A regulamentação do “grupamento de áreas privativas” requer discussões mais 
aprofundadas com os diversos segmentos sociais e nas diferentes regiões da 
cidade, pois altera condições de parcelamento do solo e, portanto, de aplicação 
de parâmetros urbanísticos; 

 
O CAU/RJ solicita a retirada do Projeto de Lei 141/2019 da Câmara de 

Vereadores para que as propostas nele contida possam ser amplamente discutidas 
com a sociedade do Rio de Janeiro. Para tanto, recomenda-se: 
 

a) Publicação dos estudos técnicos que fundamentam as propostas do Projeto de 
Lei; 
 

b) Realização de audiências públicas regionalizadas para discussão de impactos 
das propostas nas diferentes áreas da cidade; 
 

c) Definição de uma agenda de discussões das propostas no COMPUR. 
 

Ressalto que em 2020 o Rio de Janeiro será a primeira Capital Mundial da 
Arquitetura e, nesse sentido, o governo local assume uma grande responsabilidade 
perante o mundo de demonstrar que a ODS 11 - - Cidades e comunidades sustentáveis 
é um objetivo prioritário da administração municipal, tanto quanto o incentivo à 
participação popular nas tomadas de decisões em temas de grande impacto 
econômico, social e ambiental. 
 

Ao cumprimentar V.Sa., agradeço a atenção dispensada e reforço a expectativa 
de que se privilegie o debate com a sociedade carioca em torno do Projeto de Lei 
proposto. 
 

Reiteramos protestos de elevada estima e consideração 

Atenciosamente, 

 
 

Jeferson R. M. Salazar 
Arquiteto e Urbanista 

Presidente do CAU/RJ 

PCC_Pres 


