


H i s t ó r i c o



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU

Criado para  regulamentar as atividades de arquitetura e urbanismo no país, tornando-se o mais recente interlocutor da sociedade na 

agenda do desenvolvimento urbano. (Lei Federal N. 12.378 de 31 de dezembro de 2010)

CAU/RJ - Iniciado em 2011, o processo eleitoral que mobilizou a categoria e entidades profissionais em todo o Estado do Rio de 

Janeiro elegeu, em 26/10/2011, o primeiro Conselho do órgão. Em Novembro, ocorrem a eleição da Presidência e Diretoria 

Executiva e a posse dos Conselheiros (27 titulares e 27 suplentes) para o triênio 2012/14.

CAU/RJ – Diretoria 

Presidente: Sydnei Menezes
Vice-presidente: Celso Evaristo
Diretor técnico: Alexander dos Santos Reis 
Vice-diretor técnico: Carlos Eduardo da Silva Costa
Diretora financeira: Dayse Góis
Vice-diretor financeiro: Ronaldo José da Costa
Diretora administrativa: Lilia Varela
Vice-diretora administrativa: Andréa Queiroz Rego 
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Conselheiros Titulares

Sydnei Dias Menezes
Celso Evaristo da Silva
Adir Gama Ben Kauss
Alexander dos Santos Reis 
Andréa Queiroz da Silva Fonseca Rego 
Aníbal Sabrosa Gomes da Costa
Carlos Eduardo da Silva Costa
Carlos Fernando de Souza Leão Andrade
Clóvis de Magalhães Júnior 
Dayse Barbosa de Araújo Góis
Edinaldo José de Souza
Fernando Antônio Sola de Alencar
Luiz Fernando Donadio Janot
Fred Pereira Souto

Gustavo Monteiro Manhães
Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes
Isabel Cristina Eiras de Oliveira
Jânio Quadros Vieira Martins
Gustavo Jucá Ferreira Jorge
Laura Jane Lopes Barbosa
Lilia Varela Clemente dos Santos 
Luiz Felipe Machado Coelho de Souza
Márcio Mendes Pereira
Maurício Monteiro Campbell
Mauri Vieira da Silva
Nadir Moreira da Silva
Vicente de Paula Alvarenga Rodrigues
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Conselheiros Suplentes

Washington Menezes Fajardo
Pedro Augusto Lessa
João Pedro Backheuser
Angela Botelho
Auro Carvalho Braga
José Ruy Resende
Carlos Eduardo Nunes Ferreira
Luiz Fernando de Almeida Freitas
Ronan Márcio da Silva
Marcelo Vieira Lima Perret
Fátima Fernandes Gomes
Luiz André de Barros Falcão Vergara
Augusto César de Farias Alves
Márcia Montiel de Melo

Davi Gonçalves Fernandes
Luiz Damião Teixeira da Silva
Wanda Vilhena Freire
Kátia Maria Farah Arruda
José Adolfo de Souza Bastos
Maria Ilma Silva Dias
Pedro da Luz Moreira
Gerônimo Emílio Almeida Leitão
Luiz Antônio do Amaral
Patrícia Cavalcante Cordeiro
Marta Regina Ribeiro Costa
Marcus Pedro Oneto Fiorito
Ronaldo José da Costa

Conselheiro Titular Federal RJ 
Paulo Oscar Saad

Conselheiro Suplente Federal RJ
Jerônimo de Moraes Neto 



CAU/RJ nasce com o apoio de Niemeyer

Em 15 de Dezembro de 2011, em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), tomam posse os 

27 integrantes do Conselho, seus respectivos suplentes e os membros eleitos da Diretoria  Executiva do CAU-RJ.

A data coincide com 
a do aniversário do arquiteto 
Oscar Niemeyer. 
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Atribuições:

Orientar e desenvolver as atribuições privativas e compartilhadas de arquitetos e urbanistas; restabelecer o papel 

social destes profissionais no contexto das cidades; defender a sociedade, o bem viver e a qualidade do ambiente 

urbano; garantir a prestação de serviços técnicos de acordo com as melhores práticas profissionais.

Objetivos:

Reorganizar a categoria; contribuir para as políticas públicas de desenvolvimento urbano, infraestrutura, saneamento, habitação e 

transportes; para a economia, a cultura e o comportamento da sociedade fluminense; colaborar com a agenda da política urbana brasileira 

na busca de melhor qualidade de vida; fiscalizar as atividades do exercício profissional.
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I n s t i t u c i o n a l



Organização física e administrativa

Com ênfase na validação da instituição, na regulamentação e na fiscalização dos profissionais, as sessões plenárias foram dedicadas a:

• aprovação do orçamento 2012;

• criação e aprovação do regimento interno;

• instalações físicas;

• cessão de servidores  do CREA e contratação de funcionários;

• elaboração de documentação expedida pelo órgão;

• definição do calendário 2012 (reuniões plenárias e de comissões);

• atualização cadastral – presencial  e por  telefone  (Central de Atendimento);

• desenvolvimento do SICCAU;

• capacitação dos funcionários.
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Visando à valorização da profissão e à qualidade técnica de seus profissionais, foram criadas Comissões Permanentes de: 

• Ética Profissional - Analisa e instrui processos de infração ao Código de Ética Profissional, emite relatório fundamentado para apreciação do Plenário 

e sugere alterações nos dispositivos do Código de Ética Profissional;

• Exercício Profissional - Propõe e fiscaliza a implementação de instrumentos simplificados acerca dos processos de trabalho de registro profissional, 

cadastro de pessoa jurídica, fiscalização, acervo técnico, entidade de classe, consultas e assuntos administrativos internos;

• Ensino e Formação - Tem atribuição de estreitar as relações do CAU/RJ com o sistema educacional da Arquitetura e Urbanismo, apreciar 

requerimento de cadastramento de instituição de ensino e cursos, grade curricular e registro de profissional;

• Orçamento e Contas - Propõe e aprecia a proposta orçamentária anual a ser encaminhada ao Plenário para homologação e aprovação, aprecia a 

prestação de contas anual, acompanha mensalmente a execução orçamentária, tanto de receita como de despesa indicando eventuais correções e 

necessidade de reformulação do orçamento anual aprovado; propõe e aprecia necessidades de transposição ou suplementação de verbas; aprecia a 

situação econômica e financeira.



R e l a ç õ e s  i n s t i t u c i o n a i s
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Responsabilidade profissional

Motivado pela ocorrência de graves desabamentos de imóveis no centro do  Rio, o CAU/RJ chamou a atenção para a precariedade 

da fiscalização em obras e os riscos envolvidos na contratação de pessoas não qualificadas.

O CAU/RJ também  produziu um relatório técnico, resultado de 

vistorias realizadas em imóveis antigos no Centro  do Rio. A 

avaliação foi  entregue à  Secretaria Municipal de Urbanismo.

Como desmembramento: o Conselho participou do GT junto à 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro na elaboração de um 

projeto de lei sobre legislação urbanista e edilícia observando 

ações preventivas de prevenção predial. 

O CAU/RJ também participou do GT junto à entidades do setor 

para elaboração de manual especializado direcionado aos 

síndicos de condomínios.



I m p l a n t a ç ã o
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1ª fase - CAU/RJ no ano de 2011: Rua Buenos Aires, 40/2º andar – Centro;

2ª fase - Janeiro a 11 de maio/2012: FlexOffice: Av. Presidente Wilson, 231/5º andar – Castelo;

3ª fase - Sede Administrativa, em 12 de maio: Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar – Centro.

Sede Administrativa - atendimento à categoria (estudantes, recém-formados  profissionais e empresas de arquitetura e urbanismo 

sediadas no Estado do Rio de Janeiro.



P l a n e j a m e n t o  o r g a n i z a c i o n a l
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Planejam ento organizacional

Gerência administrativa
• Recursos Humanos
• Tecnologia da Informação
• Protocolo
• Aquisições
• Serviços Gerais

Gerência financeira
• Financeiro
• Contabilidade
• Dívida Ativa

Setor Jurídico 
• Consultoria Jurídica
• Licitações e contratos administrativos 
• Contencioso judicial
• Assessoramento à Comissão de Ética

Gerência técnica
• Suporte Técnico Colegiado
• Registro e Cadastro
• Acervo Técnico
• Relacionamento
• Fiscalização



R e l a t ó r i o  f i n a n c e i r o
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R e g i s t r o s
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Número de arquitetos por município – Rio de Janeiro

Total de municípios: 92

Municípios com arquitetos: 83

Municípios sem arquitetos: 9

Total de arquitetos: 16.497 registrados

Arquitetos ativos: 11.585 



D a d o s
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Dados

IES Cadastradas no SICCAU

Das 17 Instituições de Ensino Superior que ministram o curso de 

Arquitetura e Urbanismo existentes no Estado do Rio de Janeiro,  

apenas quatro estão cadastradas.

Atendimentos telefônicos, email e presencial

Os assuntos derivam principalmente de dúvidas de RRTs, 

Registro Profissional, Registro de PJ, Anuidades, Carteira CAU, placas 

de obra, dentre outros.

Atendimentos telefônicos: 6.450 (janeiro e fevereiro não quantificados)

Atendimentos a e-mails:    1.354 (quantificado somente em julho)

Atendimentos presenciais: 2.196 (janeiro e fevereiro não quantificados)

Registro de Responsabilidade Técnica (RRTs)
RRTs registrados por profissionais: 19.211

RRTs registrados por empresas: 2.963

RRTs Registrados JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO
Estado Rio de Janeiro 1455 2532 3380 2960 3876 3742 4229

Atendimentos presenciais Diversos assuntos NQ NQ 899 362 294 261 380
Atendimento a emails Diversos assuntos NQ NQ NQ NQ NQ NQ 1354
Atendimentos telefônicos Diversos assuntos NQ NQ 1692 1021 1116 1167 1454
Protocolos CAU/RJ Diversos assuntos 74 155 178 88 69 60 57



C o m u n i c a ç ã o
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Com unicação

Em pouco mais de seis meses de existência, o CAU/RJ empenhou-se para reforçar sua identidade, referendar a seriedade e a 

credibilidade do órgão ante a categoria e a sociedade em geral.

Presença na mídia
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Artigos Publicados 

• A Desordem Urbana  17/01 – Jornal O Dia;

• Vamos Simplificar a Legislação 31/01 – Jornal O Globo; 

• Reformar e construir sem projeto, uma prática cultural  16/02 – Jornal do Comércio;

• Arquitetos e Urbanistas têm novo Conselho Profissional: CAU/RJ  maio/2012 – Revista TCM RJ 

E mais: 

8 releases informativos enviados à imprensa;

4 newsletters: 3 bimestrais e especial  “RIO+20”;

5 comunicados aos profissionais;

6 textos para o site;

Palestra e seminários:

UFRRJ, UGF, Clube de Engenharia 

O Globo – 31/01 
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CAU-RJ na mídia



P r o j e t o s
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Projetos

• Colégio Estadual de Entidade;

• Instalação de Unidades  Regionais  com objetivo de promover a aproximação e a integração dos profissionais estabelecidos nas demais 

cidades fluminenses (Lei nº. 12.378/2010);

• Encontro anual com a Sociedade Civil (previsto no regimento interno);

• Eventos, seminários e palestras.

E mais: 

• Fortalecer e democratizar a atividade profissional instituindo a obrigatoriedade de concursos públicos de arquitetura e urbanismo;

• Ações de fiscalização próprias e/ou em parceria com os demais órgão públicos visando a assegurar o exercício legal da profissão, à 

obediência às leis e normas vigentes, bem como responsabilizar os profissionais envolvidos em obras de construção e/ou reformas, além de 

contribuir para a preservação do patrimônio arquitetônico do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo semestre:

• Dinamização das Comissões de Ética, Exercício Profissional, Ensino e Formação e Orçamento e Contas);

• Encontro CAU/RJ com a sociedade – 06 de dezembro – Firjan.


