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Câmara Metropolitana  -  Cadastro Urbano e 

Desempenho Eficiência Tributária 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Câmara 

Metropolitana de Integração Governamental, promoveu no 

último dia 31 de outubro, no auditório da Sociedade de 

Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro (SEAERJ), o 

Encontro sobre Cadastro Urbano/Eficiência Tributária dos municípios 

da Região Metropolitana.   

 

 O diretor-executivo da Câmara Metropolitana, Vicente Loureiro, 

disse que o objetivo do encontro foi buscar a integração com técnicos 

das prefeituras e apresentar novas propostas para utilização da 

Cartografia Metropolitana com foco no Cadastro Multifinalitário.   

 

 Adão Paulino, da empresa Topocart e Luiz Fernando Lozi da 

empresa Geopix, apresentaram novas metodologias para realizar a 

integração de dados dos mais diferentes segmentos para tornar o 

cadastro imobiliário em multifinalitário. Já o subsecretário de 

Integração de Programas Sociais da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, Raphael Albergarias, 

enfatizou a importância da integração entre o Governo do Estado e 

os municípios da região metropolitana. Também estiveram presentes 

a superintendente da Câmara Metropolitana, Carmem Petraglia, a 

geógrafa Juliana Vasconcelos, e técnicos das prefeituras de 12 

municípios: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé, Rio Bonito, São 

João de Meriti, São Gonçalo, Mesquita, Itaboraí, Itaguaí e Maricá.  
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a segunda-feira, dia 30, as entidades municipais se reuniram com secretários e dirigentes da 

prefeitura, para debaterem a situação do nosso fundo de previdência. Esta reunião foi um 

pedido das entidades que representam o funcionalismo municipal, através de um ofício envi-

ado ao presidente do Previ-Rio, Sr. Bruno Louro.  Além dele, estiveram presentes a Secretária Munici-

pal de Fazenda, Sra. Maria Eduarda, a Controladora Geral do Município, Sra. Marcia Andrea, entre 

outros dirigentes.  Todas as entidades que subscreveram o ofício do pedido da reunião estiveram pre-

sentes, junto com todos os conselheiros eleitos, titulares e suplentes, do Conselho de Administração 

do Previ-Rio. 

 Nossa proposta de pauta era um pedido de investigação nas contas do fundo, atuarial e fi-

nanceira, tendo em vista a lei 5300/11, que teria como objetivo capitalizar o Funprevi, e uma defini-

ção de como seria realizada a revisão das aposentadorias, tendo em vista alguns entendimentos em 

relação a EC 41/2003.   

 A reunião foi iniciada com uma pequena apresentação do presidente do Previ-Rio, sobre um 

histórico da situação do fundo, seguida de algumas palavras da Controladora Geral.  Após esta peque-

na introdução, foi passada a palavra aos representantes das entidades. 

 Em linhas gerais, todas as entidades presentes abordaram sobre a necessidade de uma in-

vestigação da situação do fundo, e que todas as medidas que penalizam os servidores, não fossem 

realizadas sem que esta investigação fosse concluída, inclusive, segundo palavras textuais do Sr. Bru-

no Louro, “a lei 5300/11 descapitalizou o Funprevi”, e todos os gráficos apresentados demonstraram 

esta situação, e por esta razão seria necessário apurar as responsabilidades por esta gestão temerária 

do nosso fundo de previdência.  Em relação a revisão das aposentadorias, como esta medida iria atin-

gir mais de 8 mil servidores, muitos já ganhando há mais de 10 anos, o que foi observado é que deve-

ria se rever caso a caso, e ser dado ampla defesa para os servidores que estão nesta situação. 

 Ao final da reunião, que durou cerca de 3 horas, vários presentes se manifestaram que este 

seria um ponto de partida de um estreitamento das relações entre as entidades representativas dos 

servidores e os dirigentes do executivo municipal, e estaremos vigilantes e atentos em relação a pro-

posta, que segundo palavras do Sr. Bruno Louro, está sendo finalizada pelo executivo, em relação a 

recuperação do nosso fundo de previdência.  Todos também se manifestaram sobre a necessidade de 

novos encontros para aprofundarmos o debate, e que os servidores sejam ouvidos antes de qualquer 

decisão.  
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 Secretário de Estado de Transportes, Rodrigo Vieira, 

promoveu na tarde da última segunda-feira 

(6/11),  a Reunião de Instalação do Conselho 

Estadual de Transportes e Logística - CETL, no auditório 

da SEAERJ. 

  Estiveram presentes o presidente da SEAERJ, 

Haroldo Mattos de Lemos, o subsecretário estadual de 

transporte, Delmo Pinho, e o engenheiro da Setrans, 

Sergio Marcolini. Entre os assuntos em pauta, foram 

discutidas a visão estratégica de mobilidade para 2018, a 

mancha urbana e a concentração de postos de trabalho e 

serviços nas áreas centrais da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro e de São Paulo, além   do Plano Diretor de 

Transporte Urbano. 

 

O 



 5 

 

Resultados da eleição do CAU (31/10) 

 

DEU NA IMPRENSA 
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 Entre no site Oficial   

 Confirme ou altere 

seu local de             

votação  
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Próximos Eventos
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Prezado  Associado 

Receba  o  FIQUE  SABENDO  pelo  WhatsApp  de seu  celular.                                                                  
Cadastre-se no WhatsApp  da 

SEAERJ:  (21) 97166-6834 

  

 

 

ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!  
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais             

informações em “ART e Acervo Técnico". 

Restaurante e Salão de Festas 
 A SEAERJ oferece um completo serviço de restaurante, coquetéis, festas e 

jantares. O salão de refeições com 150 lugares, diariamente oferece aos seus 

sócios e convidados um excelente serviço de almoço self-service. Serviços de 

festas e eventos poderão ser agendados no salão, bar e área externa. O salão 

de festas e eventos oferece um completo e variado serviço de coquetel e janta-

res, com capacidade para até 200 pessoas sentadas.  A área externa aberta com 

jardins permite eventos de grande porte para 400 pessoas. O estacionamento pa-

ra 50 carros com segurança de portaria e fornecimento de mesas e cadeiras fa-

zem da SEAERJ um local privilegiado para associados, convidados e associações 

de classe que desejem promover festas, reuniões e  comemorações. 

http://www.crea-rj.org.br/

