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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 11/2018 DO 1 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO   2 

DE JANEIRO - CAU/RJ, REALIZADA EM 13 DE 3 

NOVEMBRO DE 2018. 4 

Aos 13 (treze) dias de novembro de 2018 (dois mil e dezoito), em primeira convocação às 16h e 5 

em segunda convocação às 16h30, na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de 6 

Janeiro, sito à Av. República do Chile, no. 230/23º. Andar – Centro – Rio de Janeiro, foi realizada 7 

a Reunião Plenária Ordinária do CAU/RJ de n. 11/2018, que teve início às 16h15, sob a 8 

coordenação da Presidente do CAU/RJ em exercício, Senhora Maria Isabel de V. Porto Tostes, 9 

presença dos Conselheiros Titulares: Daniel Mendes Mesquita de Sousa, Edivaldo Souza 10 

Cabral, Jerônimo de Moraes Neto, Leila Marques da Silva, Lucas Alencar Faulhaber Barbosa, 11 

Lucas Teixeira Franco, Maíra Rocha Matos, Mariana Bicalho Moreira, Nadir Moreira da Silva, 12 

Pablo César Benetti, Paulo Sérgio Niemeyer Makhoul, Sérgio Oliveira Nogueira da Silva e Sydnei 13 

Dias Menezes. Conselheiros Suplentes: Cárin Regina D´Ornellas, Cecília Maria Neder Castro, 14 

Davide Siffert Dulcetti, Ivan Pereira Campos, Maria Léa Araújo Russo, Tereza Cristina dos Reis e 15 

Vicente de Paula A. Rodrigues. Conselheiros que justificaram ausência: Almir Fernandes, 16 

Armando Ivo de Carvalho Abreu, Fernando Mendes G. Júnior, Luana Soares Pimenta, Manoel 17 

Vieira Gomes Júnior, Regina Cohen, Rogério Goldfeld Cardeman e Sandra Regina de B. Sayão 18 

Ferreira. A Presidente iniciou a reunião com o Item 1 – Verificação do Quórum, anunciando o 19 

número mínimo de 13 (treze) Conselheiros presentes para começar a sessão. Na sequência, Item 2 20 

– Hino Nacional Brasileiro - convidou a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Em 21 

seguida convocou os Conselheiros Lucas Franco , Edivaldo Sousa Cabral e Nadir Moreira da 22 

Silva para formar a mesa Diretora. Com esta composição reuniu-se o CAU/RJ para deliberar 23 

sobre os temas que compõem a pauta da Reunião Plenária Ordinária n. 11/2018. Logo após, Item 24 

3 – Aprovação da Ata, Reunião Ordinária n. 10/2018, realizada em 23 de outubro de 2018. O 25 

Conselheiro Sydnei Dias Menezes cumprimentou os Conselheiros Suplentes presentes na Plenária 26 

do dia, além dos Titulares. Com relação à Ata 10/2018, fez algumas ponderações: maior 27 

esclarecimento por parte da Presidência para as sugestões feitas na linha 73, baseado nos e-mails 28 

já enviados. Solicitou a transcrição do teor desses e-mails para o respectivo ponto de fala na Ata. 29 

Com relação à colocação do Conselheiro Sydnei Dias Menezes, a Conselheira Maíra Rocha 30 

Mattos argumentou que as Atas não devem ter notas de rodapé e sim um registro do que ocorreu 31 
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na reunião. A Presidente informou que recebeu o e-mail do Conselheiro citado e que está de pleno 32 

acordo com a resposta proferida pela Senhora Marina Burges Olmos, Secretária Geral de Mesa. 33 

Em seu entendimento, não é necessário o detalhamento dos assuntos, haja vista o tamanho 34 

extensivo das Atas, atualmente com mais de dez páginas. Acolhidas as colocações, seguiu-se 35 

para a votação eletrônica. Após a apuração dos votos, o respectivo Item foi aprovado com 19 36 

votos dos Conselheiros: Cecília Maria Neder Castro, Daniel Mendes Mesquita de Sousa, Davide 37 

Siffert Dulcetti, Edivaldo Souza Cabral, Gustavo Monteiro Manhães, Jerônimo de Moraes Neto, 38 

Ivan Pereira Campos, Leila Marques da Silva, Lucas Alencar Faulhaber Barbosa, Lucas Teixeira 39 

Franco, Maíra Rocha Matos, Mariana Bicalho Moreira, Nadir Moreira da Silva, Pablo César 40 

Benetti, Paulo Sérgio Niemeyer Makhoul, Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, Sydnei Dias 41 

Menezes, Tereza Cristina dos Reis e Vicente de Paula A. Rodrigues. A seguir, Item 4 – Leitura de 42 

Extratos e de Correspondências Recebidas e/ou Expedidas – A Presidente procedeu aos 43 

Informes mais relevantes. Em acolhimento às sugestões dos Conselheiros Davide Siffert Dulcetti 44 

e Sydnei Dias Menezes, que solicitaram apoio institucional ao Primeiro Seminário BIM, a 45 

realizar-se no dia 24 de novembro, na Universidade Estácio de Sá, no RJ, a Presidente informou 46 

que o pleito será acatado, com a divulgação do referido evento na página do CAU/RJ. Prosseguiu 47 

informando que o CAU/RJ foi instado por dois Arquitetos sobre a concorrência que houve no 48 

BNDES, para a venda de imóveis da União. Os dois profissionais foram convidados para 49 

prestarem suas observações ao final da presente Plenária, dada a relevância do assunto. Em 50 

seguida, o Senhor Pedro da Luz, Presidente do IAB-RJ,sobre esse mesmo tema, esclareceu que a 51 

ideia do projeto é que houvesse uma operação urbana e que esta fosse montada para a destinação 52 

de uso das áreas da UFRJ, instituição autora do referido projeto. Prosseguiu tecendo outras 53 

considerações acerca do assunto. Concluídos as manifestações, o Conselheiro Sydnei Dias 54 

Menezes indagou sobre a interpelação que fez na Justiça Federal, ao CAU/RJ, ao que a Presidente 55 

informou que a questão poderia ser discutida no item 7 da Ordem do Dia; o Conselheiro Sydnei 56 

Menezes afirmou que considerava a discussão importante para todos os Conselheiros. Para melhor 57 

esclarecer a situação, a Assessora-Chefe do Jurídico do CAU/RJ, Senhora Carla Dias Belmonte, 58 

informou que a notificação do Conselheiro foi recebida pelo Conselho no dia anterior, 12 de 59 

novembro, no final da tarde, não havendo tempo hábil para sua análise e verificação de seu teor e, 60 

portanto, apreciação naquela Plenária. Por fim, o Conselheiro Sydnei Dias Menezes solicitou que 61 

fosse consignado em Ata que o respectivo assunto só seria apresentado por ele ao final da sessão, 62 

no Item 7 – Comunicados dos Conselheiros. Retomado o ponto de pauta, a Presidente seguiu 63 

fazendo os seguintes Informes: 1) no dia 21 de novembro, às 18h30, ocorrerá uma palestra sobre 64 
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Eficiência Energética na Arquitetura; 2) O CAU/RJ participará da Feira Morar e Construir, 65 

organizada pelo SEBRAE, de Nova Friburgo, nos dias 23, 24 e 25 de novembro, que terá a 66 

participação dos Conselheiros Luana Soares Pimenta e Lucas Teixeira Franco; 3) O CAU/RJ 67 

realizará o Seminário sobre Habitação de Interesse Social, na cidade de Rio das Ostras, nos dias 68 

23 e 24 de novembro; 4) No dia 26 de novembro, na sede do CAU/RJ, haverá uma palestra sobre 69 

Ética no Ensino da Arquitetura, ministrada pela Conselheira Simone Feigelson Deutsch; 5) No dia 70 

30 de novembro, na Associação Comercial de Búzios, ocorrerá o Seminário sobre Licenciamento. 71 

Tal evento foi organizado pelas Comissões de Políticas Urbanas-CPU, de Exercício Profissional-72 

CEP e Ética e Disciplina-CED, junto com o IAB; 6) O Fórum Permanente da ATHIS ocorrerá no 73 

dia 04 de dezembro; 7) O Encontro com a Sociedade, que será o fechamento dos três Encontros 74 

anteriores, acontecerá nos dias 5 e 6 de dezembro; 8) O Seminário de Exercício Profissional, 75 

organizado pela Comissão de Exercício Profissional-CEP, ocorrerá nos dias 06 e 07 de dezembro; 76 

9) A Coordenadora da ATHIS, Conselheira Maira Rocha Mattos, participou do Canal Futura para 77 

discorrer sobre o Dia do Urbanismo, no dia 08 de novembro; 10) A ausência do Conselheiro 78 

Manoel Vieira Gomes Júnior foi justificada pelo nascimento de seu segundo filho, recebendo 79 

aplausos dos Conselheiros. Concluída essa parte, a Presidente aproveitou o momento para reiterar 80 

informação sobre o critério do uso da garagem, pelos Conselheiros: a prioridade será da pessoa 81 

com deficiência; em segundo, do mais idoso; depois, os residentes fora da cidade do RJ e, por fim, 82 

por ordem de solicitação. Em prosseguimento e, com relação à aprovação da pauta do dia, a 83 

Presidente informou que só recebeu algumas propostas de pauta, após o prazo previsto no 84 

Regimento Interno. Nesses termos, o tema foi colocado em discussão. O Conselheiro Jerônimo de 85 

Moraes Neto informou que os assuntos extrapauta, deveriam ser incluídos na pauta, dada a sua 86 

importância. A conselheira Leila Marques indagou sobre um evento divulgado no site do CAU/RJ 87 

que não foi informado aos Conselheiros, sobre uma pesquisa inédita apresenta análise sobre leis 88 

nacionais sobre desenvolvimento urbano na América Latina; a Chefe de Gabinete, Patricia 89 

Cordeiro, informou que o evento não foi organizado pelo CAU/RJ; que só houve a cessão do 90 

espaço; foi uma pesquisa do IPPUR que depois de lançada foi cedida ao CAU/RJ para 91 

disponibilização aos arquitetos e urbanistas. Pedindo a palavra, o Conselheiro Sydnei Menezes 92 

informou que recebeu solicitação do colega Marco Milazo , que foi encaminhada para inclusão 93 

em extrapauta, o assunto do cancelamento de concurso nacional de projetos de arquitetura, 94 

organizado pelo IAB local, para a COAB do DF; que  o concurso foi cancelado dando grande 95 

prejuízo aos arquitetos ; que ele solicitou a inclusão como extrapauta e desejaria saber se foi 96 

acatado. A Presidente Maria Isabel esclareceu que ela recebeu, como o Conselheiro Sydnei 97 
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também recebeu, a informação de que o dinheiro da inscrição havia sido devolvido, considerando, 98 

assim, que a questão estava resolvida; o Conselheiro Jerônimo de Moraes, ratificando o que o 99 

Conselheiro Lucas Faulhaber manifestou antes, entende que, em primeiro lugar, os assuntos 100 

precisam ser levados para as comissões para que elas tragam seus relatos sobre as questões para a 101 

Plenária ; em segundo, no caso, que a jurisdição para tratar do assunto é o CAU do Distrito 102 

Federal; o Conselheiro Sydnei Menezes discordou desse método que acredita deva ser o inverso, 103 

ou seja, que as questões passem primeiro pela plenária que então as encaminhará para as 104 

comissões;  e que a questão dos concursos não pode ser desmoralizada e que atinge a todos, 105 

independente do lugar; também repudiou o fato de todos os assuntos que encaminhou para serem 106 

incluído em pauta terem sido rejeitados. Terminadas as manifestações, foi aprovada a alteração da 107 

presente pauta, com a inclusão da análise de Processos nos Itens 6.4 e 6.5. Demais pontos, 108 

inalterados. Em andamento, a Presidente anunciou a chegada dos Arquitetos no início da sessão 109 

mencionados para fazerem os seus esclarecimentos sobre a questão dos imóveis da UFRJ. 110 

Primeiramente, o Senhor Álvaro Albernaz, Arquiteto e Advogado, fez uma breve apresentação 111 

acerca da sua experiência profissional, marcada com intensa atuação nos mercados financeiro 112 

imobiliário. Anunciou que, ele e um grupo de quinze Arquitetos, estudam questões de soluções 113 

por danos à cidade do RJ, e as grandes áreas do Governo federal têm sua as oportunidades. Uma 114 

das áreas encontradas nesse processo foi a da Universidade Federal do RJ-UFRJ que, atualmente, 115 

passa por dificuldades financeiras. Convidados para constituir o Termo de Referência do BNDES, 116 

ele e o seu grupo informaram ao Banco que a modalidade Pregão Eletrônico, então sugerida, era 117 

inadequada para esse tipo de trabalho, o que não foi acatado. Concluído o processo licitatório, o 118 

referido grupo ficou em 2º lugar, por uma diferença percentual de 0,00038%. Logo após, 119 

verificou-se que uma empresa de economia foi escolhida para fazer a avaliação imobiliária, o que 120 

causou irresignação ao grupo, uma vez que tal serviço é feito essencialmente por Engenheiros e 121 

Arquitetos. Diante desse fato, o grupo fez uma consulta ao CREA-RJ, que já apresentou a sua 122 

resposta, devendo o CAU/RJ também se pronunciar nesse processo. Em seguida, fez uma sucinta 123 

apresentação sobre as Leis que regem o respectivo assunto, para o melhor entendimento da 124 

Plenária. Finalizada a exposição, abriu-se breve debate, com ênfase para algumas colocações, 125 

como sinalizou o Conselheiro Sydnei Dias Menezes ao afirmar que, a exemplo do caso acima 126 

exposto, houve desrespeito à Resolução n. 21 do CAU/BR, que assegura as atribuições 127 

compartilhadas entre Engenheiros e Arquitetos. Em seu entendimento, esse assunto deve ser 128 

encaminhado para análise da Comissão de Exercício Profissional - CEP, além da elaboração de 129 

um documento pelo CAU/RJ para atestar o respectivo processo. Em seguida, houve outros 130 
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questionamentos, como a habilitação técnica do ganhador do certame para melhor conduzir o 131 

debate, além de críticas sobre os editais da administração pública que preveem modalidades 132 

licitatórias descabidas, como o caso em referência, que acaba gerando critérios esdrúxulos e de 133 

baixa classificação profissional. A seguir, o Senhor Pedro da Luz, Presidente do IAB-RJ, fez 134 

alguns esclarecimentos sobre o assunto, como habilitação técnica, salientando a sua indignação 135 

quanto ao processo em si, que desvaloriza a classe dos Arquitetos e Urbanistas. O Conselheiro 136 

Pablo César Benetti ponderou a forma de contratação através de pregões eletrônicos, que, em seu 137 

juízo, é uma forma perversa de gerir a cidade do RJ, o que avilta a profissão. Após, o Conselheiro 138 

Lucas Alencar Faulhaber Barbosa ratificou a sugestão feita pelo Conselheiro Sydnei Dias 139 

Menezes. A discussão seguiu alongada com algumas sugestões, como a do Conselheiro Sérgio 140 

Oliveira Nogueira da Silva que propôs a nomeação de um Relator, indicado pelo CAU/RJ, e que 141 

fosse aberto o devido processo com o encaminhamento já feito à Presidência do Conselho, dada à 142 

urgência do prazo legal e ao aprimoramento da resposta à UFRJ e ao BNDES.  Concluída essa 143 

parte, o Senhor Álvaro Albernaz procedeu aos seguintes esclarecimentos: o grupo já conseguiu 144 

uma liminar na primeira instância, paralisando o processo. O BNDES e o Consórcio recorreram 145 

duas vezes e perderam, sendo mantida a liminar. O BNDES recorreu para a segunda alçada e 146 

perdeu, e o prazo do Desembargador foi de 10 dias para o julgamento do caso. Pediu o 147 

posicionamento premente do CAU/RJ. Concluiu enfatizando algumas questões, como o respeito 148 

às leis que regem o caso citado e o fato de a modalidade Pregão Eletrônico não ser mais adequada 149 

para esse tipo de processo. Finalizou com a leitura do posicionamento do CREA-RJ para a 150 

questão em si. Em seguida, a Presidente agradeceu a presença do Senhor Álvaro Albernaz, 151 

informando-lhe que dará o devido tratamento à matéria. Logo após, a Presidente propôs que a 152 

resposta do CAU/RJ se mantivesse na mesma linha pragmática e sintética do CREA-RJ, 153 

baseando-se na Resolução n. 21 e nas leis pertinentes. Além disso, sugeriu que o assunto fosse 154 

levado a todas as Comissões, dada a sua importância e abrangência. Após, abriu-se nova 155 

discussão. Concluídas as manifestações, a Presidente sugeriu que o Conselheiro Pablo Cesar 156 

Benetti, juntamente com o Gerente de Fiscalização do CAU/RJ, Senhor Rodrigo Abbade, 157 

formalizassem o documento. E, na sequência, o CAU/RJ analisaria o referido edital, tendo o apoio 158 

da Comissão de Exercício Profissional-CEP, o que foi aprovado. O Conselheiro Sydnei Dias 159 

Menezes pediu para participar da discussão da questão na CEP, o que foi autorizado. Item 6 – 160 

Ordem do Dia, subitem 6.1.1 – Esclarecimentos sobre as Diárias dos Conselheiros e dos 161 

Servidores. Em atenção ao pedido do Conselheiro Sydnei Dias Menezes, o Senhor Ricardo 162 

Gouveia, Gerente Geral do CAU/RJ, apresentou um estudo sobre as despesas com diárias, 163 
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separadas por Presidência e Conselheiros, compreendendo o período de 2012 a 2018; para 164 

estabelecer uma comparação, todos os valores foram atualizados pelo INPC para poder trazer para 165 

2018; Informou que, em relação à atual gestão, foram contabilizados os gastos da Presidência até 166 

novembro de 2018 e o resultado foram despesas abaixo da média. As despesas das diárias com 167 

Conselheiros também apresentaram queda na média, sendo este o valor mais baixo de todo o 168 

histórico do Conselho, com a exceção do ano de 2012.No que se refere à diária de convidados, a 169 

média de gastos foi menor do que a de 2017, apesar do número constante de profissionais 170 

convidados para participar dos eventos externos do CAU/RJ. Quanto aos gastos com os 171 

Servidores do CAU/RJ, informou que o desempenho das despesas em 2018 foi maior do que as 172 

dos anos anteriores, justificada pelas ações externas como as de fiscalização e eventos 173 

descentralizados em todo o estado do RJ. Em sua análise, esse indicador não é negativo, pois 174 

demonstra a atuação profissional e necessária da equipe do CAU/RJ. Finalizou demonstrando o 175 

total de gastos com diárias em 2018, compreendendo os anos 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.  176 

Com relação aos orçamentos passados, fez uma breve exposição percentual de cada ano, de 2012 177 

até 2018. Concluiu afirmando uma certa estabilidade com relação ao percentual total em relação 178 

ao orçamento, com referência à diminuição de alguns grupos de diárias. Em seguida, o 179 

Conselheiro Sydnei Dias Menezes, após parabenizar o trabalho do Senhor Ricardo Gouveia, 180 

afirmou que a apresentação não correspondia ao que perguntou quando levantamento da questão. 181 

Aproveitou para levantar outras questões, pleiteando o atendimento de suas demandas para 182 

garantir a prerrogativa do exercício do seu mandato; criticou a forma operacional relativa ao 183 

retorno das suas questões internas feitas ao CAU/RJ, burocratizadas e sem o devido zelo. 184 

Ressaltou a disparidade de gastos na folha entre Servidores concursados e os Comissionados, que 185 

destoa em até 40%, o que lhe parece inexequível. Reiterou a solicitação feita sobre as 186 

justificativas das despesas com diárias, que não constam no portal desde fevereiro. Pediu para 187 

registrar que o que ele pediu foi a justificativa das diárias , ou seja, por que o conselheiro A ou B 188 

recebeu determinados  valores. A seguir, o Conselheiro Sérgio Oliveira Nogueira da Silva Oliveira 189 

lamentou o fato de o CAU/RJ não ter chegado ainda ao interior do estado, apesar da exposição 190 

apresentada, das ações externas. Em seguida, alguns pontos sobre encargos e plano de saúde dos 191 

Servidores foram esclarecidos pela Presidente e pelo Senhor Flávio Vidigal, Gerente Financeiro 192 

do CAU/RJ. Esclareceu-se ao Conselheiro Sydnei Dias Menezes que diferentemente do que 193 

interpretou, os servidores têm, indiretamente um plano de saúde , sendo reembolsados por valores 194 

pagos que pagam a seus respectivos planos. E isto porque as licitações que o CAU/RJ promoveu 195 

para contratar um plano de saúde que atendesse a todos, coletivamente, resultaram desertas, ou 196 
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seja, não houve interesse de nenhuma empresa em segurar o grupo.  O Gerente Financeiro reiterou 197 

as afirmações da Presidente Maria Isabel, esclarecendo, ainda, que as pesquisas que foram feitas 198 

para elaborar o termo de referência para a licitação, foram utilizadas para estabelecer a média de 199 

valor por idade de servidores e dependentes, sendo este o parâmetro para o reembolso que é de 200 

90% do valor integral; que o valor total desse reembolso gira em torno de R$13mil e que está 201 

lançado no portal da transparência. Essa modalidade foi adotada pelo CAU/BR, CAU Minas e por 202 

SP. O Conselheiro Sydnei Menezes pediu uma planilha desses dados, o que foi autorizado. 203 

Retomado o debate sobre o Item Diárias, o Conselheiro Jerônimo de Moraes informou que em sua 204 

gestão, a Conselheira Maria Isabel, então diretora financeira tevee a iniciativa de propor a redução 205 

das diárias de R$195,00 para R$120,00; que o número de eventos aumentou; que houve uma 206 

informação de que haveria uma diária de presidente na gestão 2012 a 2014 e perguntou 207 

objetivamente ao Conselheiro Sydnei Menezes sobre isso; o Conselheiro Gustavo Manhães 208 

ponderou que o que se deve indagar é sobre a justificativa das diárias; que o enfoque deve ser  209 

qualitativo e não quantitativo; que se pergunte como se gastou;  o Conselheiro Edivaldo Sousa 210 

observou que o CAU tem possibilidades de se voltar para o interior e que isso deve ser discutido; 211 

que o Encontro com a Sociedade se voltou para o interior e por isso é importante discutir a 212 

questão da diária; a Conselheira Mariana Bicalho abordou dois pontos, quais sejam, que embora 213 

questionadas porque trariam prejuízo ao CAU/RJ, quando de sua constituição, há 3 novas 214 

comissões que produziram trabalho sem produzir aumento de diárias; o outro é que ela se 215 

pergunta qual o objetivo do Conselheiro Sydnei nas suas indagações, suspeições que parecem não 216 

ter nenhum ponto objetivo; que seria importante não só levantar a suspeição porque assim não se 217 

compreende o objetivo; a Conselheira Leila Marques, ratificando a manifestação do  Conselheiro 218 

Gustavo, que interpreta que o interesse do Conselheiro Sydnei é saber se há conselheiros que 219 

estão sendo mais prestigiados que outros, que ela quer trabalhar  e quer ser prestigiada; que ela 220 

não foi comunicada sobre o Encontro com a Sociedade de Maricá, embora tenha saído do 221 

orçamento da CPFI da qual faz parte e que isso a aborreceu muito; Conselheiro Lucas Franco 222 

observou que ele é um dos que recebe diárias maiores porque ele vai todos os meses para São 223 

Paulo nas reuniões da ABNT; que se sente constrangido porque ele se sente produzindo para os 224 

arquitetos mas que em algum momento ele já pagou por despesas em eventos para os quais foi 225 

convocado; Conselheiro Lucas Faulhaber manifestou seu entendimento de que as diárias de 226 

pernoite em outros estados é alta; que ratifica a manifestação da Conselheira Mariana quanto à 227 

necessidade de objetivar dúvidas e que por isso os processos foram colocados à disposição do 228 

Conselheiro Sydnei; Conselheiro Daniel Mendes concordou com a manifestação da Conselheira  229 
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Leila que chamou a atenção para a importância das participações de todos e que ela deveria 230 

continuar vigilante em relação a isto porque essa questão é a que importa para a discussão das 231 

diárias; Conselheira Tereza Cristina corroborou a fala da Conselheira Leila , lamentando não ter 232 

sido informada para o evento que vai acontecer em Friburgo e que acredita na importância política 233 

de estar no evento por conhecer a região; a Presidente esclareceu que o Conselheiro Lucas vai 234 

como vice-presidente e que é importante que os Conselheiros que sejam da região, como a 235 

Conselheira Luana, participem dos eventos; o Conselheiro Sydnei respondeu ao Conselheiro 236 

Jerônimo dizendo que em sua gestão as diárias mudaram várias vezes, o que pode ser visto nas 237 

atas das reuniões de diretoria; que demonstra a diferença da gestão, do presidente que trabalhou 238 

mais e o que trabalhou menos; quanto à pergunta da Conselheira  Mariana, ele pondera que não 239 

foi respondido quanto às justificativas das diárias  que deveriam constar, também, do portal e que 240 

isso é objetivo e direto; o Conselheiro Pablo Benetti entende que o macro-controle que é exercido 241 

é suficiente e que se não for suficiente, que só pode ser feito mais profundamente vendo os 242 

processos; o Conselheiro Jerônimo chamou a atenção para a importância da representatividade  do 243 

Conselheiro em sua região.; que não há distinção entre os Conselheiros; que é importante mostrar 244 

para os arquitetos que não há uma “farra” de diárias, que elas são necessárias; que importante foi a 245 

redução do valor para receber menos pelo mesmo trabalho; que entende que as diárias sejam 246 

praticadas apenas em reuniões oficiais; a Conselheira Mariana ponderou que mais relevante é o 247 

que está sendo feito no CAU/RJ para mudar o relacionamento com os arquitetos; que não há 248 

dúvida que o que se faz aqui não é pela diária; o Gerente-Geral Ricardo Gouveia, informou que, 249 

no Portal do Conselho estão todas as informações previstas, conforme exigências legais, que 250 

podem ser atualizadas a qualquer tempo; sugeriu um incremento nos valores das diárias para uma 251 

maior atuação do CAU/RJ no interior, para atendimento à observação feita pelo Conselheiro 252 

Sérgio Nogueira Oliveira da Silva. O Conselheiro Vicente de Paula A. Rodrigues pediu a palavra, 253 

que lhe foi concedida pela Presidente, para informar que a Conselheira Regina Cohen está 254 

presente, durante dois dias, na 15ª. Conferência de Mobilidade e Transporte para Pessoas Idosas e 255 

com Deficiência, na China, representando os Arquitetos do Brasil. Por fim, agradeceu e 256 

parabenizou a equipe da área de Comunicação do CAU/RJ pela elaboração do blog sobre 257 

Acessibilidade, que está na página do CAU/RJ. Ressaltou que o blog tem sido muito bem 258 

produzido e tem tido boa repercussão. Finalizou anunciando o Seminário de Acessibilidade, que 259 

ocorrerá no dia 13 e 14 de dezembro, na cidade de Cabo Frio, com o intuito de enaltecer a região 260 

Norte Fluminense do estado do Rio. Retomando a pauta, com relação às diárias, a Presidente 261 

colocou como um encaminhamento para o assunto das diárias, que há de se ter cuidado para 262 
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melhorar a publicação dos dados no Portal da Transparência do CAU/RJ podem ser atualizadas a 263 

pedido e a qualquer tempo mas lamentou o tom provocativo e de desconfiança constante de  264 

alguns Conselheiros sobre a gestão e que, por isso, de nada adiantam as respostas;  que não há 265 

nada melhor para tirar dúvidas do que examinar os processos. Em seguida, a Presidente propôs a 266 

prorrogação da Plenária, dado o adiantado da hora, por mais uma hora, o que foi aprovado por 267 

unanimidade. Na sequência, o Conselheiro Jerônimo de Moraes Neto sugeriu a inversão de pauta, 268 

para que a discussão dos processos ocorresse antes do subitem 6.1.2 – Discussão sobre Registro 269 

de Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. Após, a Conselheira Mariana Bicalho 270 

informou ser necessário o debate do Item citado naquele momento, já que é Relatora, e que 271 

precisaria se ausentar da sessão nos minutos seguinte. A Presidente comunicou que o referido 272 

assunto (registro de especialista em engenharia e segurança do trabalho) já estava praticamente 273 

resolvido, podendo o tema ser trazido na próxima Plenária, o que foi aprovado. Em 274 

prosseguimento, Item 6.3.1. - Recursos à Plenária, a Conselheira e Relatora, Leila Marques da 275 

Silva, procedeu à narrativa do respectivo Processo n.2016-3-0375, cujo voto é pela manutenção 276 

do auto de infração aplicado à Arquiteta denunciada. Recomendou que a carta de notificação à 277 

Arquiteta esclarecesse que a profissional foi arrolada em três processos diferentes, todos a partir 278 

da denúncia de sua cliente. Concluída a narrativa, procedeu-se à votação. Como não houve 279 

objeções, a Presidente declarou a aprovação do respectivo Item por unanimidade. A seguir, 280 

Item 6.3.2., o Conselheiro e Relator, Jerônimo de Moraes Neto, procedeu à descritiva do Processo 281 

2016-4-0400, cujo voto é pela inadmissibilidade da denúncia e pelo arquivamento do Processo. 282 

Após o breve debate e concluídas as manifestações, procedeu-se à votação. Como não houve 283 

oposições, a Presidente declarou a aprovação do respectivo Item por unanimidade. Em 284 

seguida, passou-se ao Item 6.3.3. e Conselheira e Relatora, Maria Léa Araújo Russo, procedeu à 285 

apresentação do  Processo, 2017-3-0287, cujo voto é pelo cancelamento da aplicação da multa e 286 

pelo arquivamento do Processo. Como não houve irresignações, a Presidente declarou a 287 

aprovação do respectivo Item por unanimidade. Não havendo outros processos a serem 288 

relatados, a Presidente iniciou a leitura da lista provisória de selecionados ao Patrocínio Cultural 289 

do CAU/RJ. Em seguida, solicitou à Conselheira Maíra Rocha Mattos para apresentar a lista 290 

provisória dos selecionados ao patrocínio para Athis. A Conselheira Maíra Rocha Mattos anunciou 291 

que foram contemplados sete projetos, em várias regiões do estado, nos quatro eixos propostos 292 

pela Comissão: Construção por Autogestão, Melhorias Habitacionais, Garantias de Direitos e 293 

Estudos e Pesquisas de Oficinas para promover a Assistência Técnica em Habitação de Interesse 294 

Social. Em seguida, procedeu à leitura da lista provisória , anunciando, após, a realização do 295 
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Fórum Permanente de Fomento à Assistência Técnica, que ocorrerá no dia 04 de dezembro; 296 

momento, esse, em que serão apresentadas outras informações, tais como o balanço da atuação do 297 

Fórum do ano de 2018, o balanço da Comissão de Assistência Técnica, do edital em referência e 298 

das parcerias feitas ao longo do presente ano, com o intuito de extrair propostas para o próximo 299 

ano. Em conclusão, o Conselheiro Jerônimo de Moraes Neto comunicou que, nos dias 06 e 07 de 300 

dezembro, no auditório do CAU/RJ haverá o Seminário sobre a importância do Projeto, 301 

organizado pela Comissão de Exercício Profissional-CEP. Aproveitou para cumprimentar os 302 

Conselheiros integrantes das Comissões de Patrocínio e de Assistência Técnica pela promoção de 303 

editais de excelente qualidade e que valorizam a profissão de Arquitetura e Urbanismo.  O 304 

Conselheiro Daniel Mendes Mesquita de Sousa também parabenizou o trabalho da Comissão de 305 

Assistência Técnica. Aproveitou a ocasião para sugerir a inserção do tema Usucapião Coletiva, 306 

tema que julga pertinente para discussão. Para o próximo edital, fez o seguinte destaque: que seja 307 

incluída a participação dos núcleos de pesquisas e das universidades. A seguir, Item 7 – 308 

Comunicados dos Conselheiros com Assuntos de Interesse Geral - O Conselheiro Lucas 309 

Alencar Faulhaber Barbosa também parabenizou os trabalhos realizados das Comissões de 310 

Assistência Técnica e de Patrocínio. Em seguida, informou sobre o Encontro, que ocorreu no final 311 

do mês passado, na cidade de Angra dos Reis, que foi muito exitoso e representativo. Informou 312 

que o encontro foi marcado também pelo envolvimento de outras entidades, como as Prefeituras 313 

de Rio Claro, Paraty e Volta Redonda, Ministério Público Federal, e outros. Ao final, comunicou o 314 

próximo Encontro com a Sociedade, que se realizará nos dias 04, 05 e 06 de dezembro, no 315 

auditório do CAU/RJ. Posteriormente, o Conselheiro Vicente de Paula A. Rodrigues ressaltou o 316 

evento que será realizado sobre Acessibilidade, que será feito no modo digital. Parabenizou 317 

também a Comissão de Assistência Técnica pelos trabalhos realizados. Aproveitou o momento 318 

para lembrar o incidente ocorrido na Cidade de Niterói; evento, esse, que o fez ressaltar a 319 

importância do trabalho do Arquiteto e da campanha de prevenção da ocupação digna a todos nós, 320 

como um direito. Em conclusão, o Conselheiro Sérgio Oliveira Nogueira da Silva comunicou que, 321 

no dia 30 de novembro, estará em Búzios, por conta do Seminário sobre Acessibilidade, acima 322 

informado. Após, mencionou sobre o quantitativo de processos parados na Comissão de Ensino e 323 

Disciplina – CED, na maioria novos casos, mas que foram sendo tratados ao longo do ano. Por 324 

fim, anunciou que, no dia 26 de novembro, a Comissão de Ensino e Disciplina - CED vai 325 

organizar uma Palestra, capitaneada pela Conselheira Simone Feigelson Deutsch, para discutir a 326 

má execução de obras; tema, esse, estratégico para a redução do volume de processos na CED, 327 

que representa 90% dos casos. Concluídas as manifestações finais, a Presidente informou que, no 328 
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dia 11 de dezembro será realizada a Plenária 12/2018 e que no dia 18 de dezembro haverá uma 329 

sessão festiva. Quanto ao incidente ocorrido na cidade de Niterói no último dia 10 de novembro, 330 

causado pelas fortes chuvas, e que desabrigou algumas famílias da região, mencionado pelo 331 

Conselheiro Vicente de Paula A. Rodrigues, a Presidente informou que o CAU/RJ fará uma 332 

manifestação formal. Finalizou informando a visita que fez ao CREA-RJ com o intuito de estreitar 333 

a parceria com o Conselho, para conseguir acessar os arquivos, otimizando, assim, a análise dos 334 

processos das Comissões do CAU/RJ. Vencidos todos os pontos de pauta e, não havendo quem 335 

desejasse fazer o uso da palavra, a Presidente do CAU/RJ em exercício, Senhora Maria Isabel de 336 

V. Porto Tostes, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião Plenária n. 11/2018, 337 

que terminou às 20h30. E, para constar, eu, Marina Burges revisei a presente Ata que foi lavrada 338 

por serviço terceirizado e que vai assinada por mim e pela Presidente do CAU/RJ em exercício, 339 

Senhora Maria Isabel de V. Porto Tostes. Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2018. 340 

  341 

                  ________________________ 342 

    Marina Burges Olmos                                                      Maria Isabel de V. Porto Tostes  343 

           Secretária                                      Presidente do CAU/RJ em exercício  344 


