
 
 

       REUNIÃO DE DIRETORIA 

 

SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2016 

 

Data: Terça-feira, 22 de março de 2016 

Local: CAU/RJ  

Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro. 

Horário de Início: 16:20h  

Horário de Término: 18:19h  

                    

      LISTA DE PRESENÇA 

 

ITEM NOMES CARGO 

1 Jerônimo de Moraes Neto Presidente 

2 Luis Fernando Valverde Salandía Vice-Presidente  

3 José Canosa Miguez 

Diretor 

Administrativo 

Justificado 

4 Patrícia Cavalcante Cordeiro 
Diretora Adjunta 

Administrativa  

5 
Maria Isabel de Vasconcelos Porto 

Tostes 
Diretora Financeira 

6 Júlio Cláudio da Gama Bentes 

Diretor Adjunto 

Financeiro 

Justificado 

7 Augusto Cesar de Farias Alves Diretor Técnico 

8 Angela Botelho 
Diretora Adjunta 

Técnica 

 

Assuntos de Pauta: 

1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Diretoria nº 007/2016 de 15/03/16 

 

Aprovada por unanimidade. 

 

2. Informes do Presidente 

 

2.1.  Esteve presente na Reunião da instalação da Comissão da Região Metropolitana no dia 22/03/2016; 

2.2. Informou contato do Chefe de Gabinete do CAU/SP, José Tibiriçá, para agendar reunião que poderá 

ser realizada no CAU/RJ, no dia 29/03, de manhã, com as presenças dos Presidentes do CAU/SP e 

CAU/BR, para, retomando assuntos já tratados há algum tempo atrás, discutir agilização e 

desburocratização de procedimentos de atendimento objeto de algumas Resoluções do CAU/BR; 

ressaltou que devemos prestigiar a boa-fé do arquiteto no CAU/RJ porque a presunção sempre deve ser de 

boa-fé e não o contrário.  



 
Conselheiro Augusto lembrou que já está agendada reunião da CEP no dia 29 de março, às 10h. 

Presidente ponderou que se a reunião ocorrer mesmo, que ainda não está confirmada, as 

acomodações serão providenciadas para que não haja comprometimento de ambas as agendas. 

3. Formação do GT para Organização da Conferência do CAU/RJ-2016 

 

3.1. O Presidente participou da Reunião do CEAU conversou com os Representantes sobre a Organização 

da Conferência e ressaltou a necessidade da nomeação de uma comissão com a participação da Diretoria, 

das Comissões e das Entidades. 

 

3.2. O Presidente sugeriu a contratação de um profissional, Coordenador Executivo, para ficar 

responsável pela organização da II Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanista, com 

experiência em eventos no formato pretendido. A Assessoria Jurídica e o Departamento 

Administrativo deverão analisar de que forma deverá ser contratado o profissional para ser o 

Coordenador Executivo da Conferência. 

A Diretora Angela Botelho sugeriu que fosse verificado junto ao CAU/BR e outros CAU/UF de que 

forma estão sendo organizadas as Conferências nos seus estados, em especial com referência à 

contratação. 

 

3.3. Em função do que dispõe o regimento foi definida a Comissão Temporária para a organização da II 

Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas. A sugestão para a composição: Presidente, 4 

representantes indicados pelas Comissões e 2 Representantes das Entidades do CEAU. 

 

3.4. Tema sugerido para a Conferência: Projeto. O Presidente sugeriu o nome da Professora Margareth 

Pereira para trazer algumas informações e temas para debates na Conferência, já que a mesma está 

participando da organização do Congresso Internacional de Arquitetura – UIA 2020. 

 

3.5. Local: IAB/RJ; 

 

3.6. Data: última semana de setembro, que poderá ser em uma sexta-feira e sábado. 

 

4. Plenária Ordinária nº 004/2016 – 12.04.2016 

 

Ordem dos Trabalhos da Reunião Plenária: 

 

4.1. Comunicados do Presidente: 

 

4.1.1. Reserva Técnica – Prática – Destino; 

4.1.2. Relatório de Gestão do Exercício de 2015 – CPFI. 

 

 

 



 
4.2. Pauta de Assuntos para a apreciação e deliberação: 

 

4.2.1. Processo nº 2015-2-0725: Interrupção de Registro PJ - Poli Construções e Instalações Ltda. – 

Relatório de Vista; 

4.2.2. Emenda ao Regimento Interno para a criação das Comissões Especiais, das Comissões Temporárias 

e da CPUA (Comissão de Política Urbana e Ambiental) como Comissão Especial; 

4.2.3. Criação da Comissão Temporária da Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas; 

4.2.4. Deliberação nº 001/2016, CPUA – Aprovação do Parecer de Proposta de PLC de 2015 do Cosme 

Velho; 

4.2.5. Processos Ético-Disciplinares. 

 

5. Informes da Diretoria 

 

Vice-Presidente Luis Fernando Valverde:  

Participou do Encontro em Volta Redonda, no dia 21/03/2016 relatando que foi bastante produtivo, com 

atendimento e coleta de dados biométricos, reunião com Secretário Municipal de Planejamento, Lincoln 

Botelho; que a prefeitura não cobra ARTs ou RRTs  e não pretendem mudar isso este ano; que  não há 

movimento deles em  aplicar a resolução 51; que visitaram a Faculdade de Arquitetura Geraldo Di Biase e 

que houve a mobilização estudantes e professores, arquitetos e pessoal da faculdade; que os assuntos mais 

polêmicos foram a reserva técnica, que foi abertamente defendida por alguns arquitetos locais e a 

necessidade do CAU abrir espaços para o arquiteto inclusive quanto a concursos de várias prefeituras que 

indicam salários aviltantes; a questão da própria Resolução porque o mercado de projetos, 75-80% é 

dominado por engenheiros; que entende que a missão das visitas é muito importante e que é 

fundamental levar sempre um integrante das Comissões de Ética e Ensino diante das várias 

indagações sobre assuntos a ela atinentes; que temos que insistir com os Conselheiros das 

Comissões sobre isso. 

Diretor Augusto Cesar: 

 

Solicitou convidar dois arquitetos para a próxima reunião da CEP, que ocorrerá no dia 29.03.16. 

Foi aprovado o convite a três arquitetos para formarem o GT de acessibilidade: Itamar Kalil, 

Verônica Camisão e Beatriz Vasconcelos. 

Sugeriu, como contribuição ao novo Regimento Interno, que o prazo para a convocação e envio dos 

documentos aos integrantes da Comissão, seja com antecedência mínima de sete dias da data de sua 

realização. 

Diretora Patrícia Cordeiro: 

 

Solicitou um agendamento de visita para uma palestra sobre o CAU na Faculdade de Arquitetura 

da Universidade Estácio de Sá em Petrópolis, tendo como sugestão de data o dia 11/05.  

 



 
 

6. Assuntos de Interesse Geral 

 

6.1. Encontro com a Sociedade: O Presidente propôs designar o Conselheiro Paulo Saad, que é 

representante da Associação de Moradores de Santa Teresa, para convidar as Associações de 

Moradores para o Encontro do CAU/RJ com a Sociedade.   

Foi definida a realização de uma reunião prévia com Entidades Civis e Associações de Moradores 

no CAU/RJ para sugerir conteúdo do Encontro e reiterar o convite para participação no Evento. 

A Diretora Isabel Tostes sugeriu convidar o IBASE e Pastoral de Favelas.  

 

6.2. Na próxima reunião de diretoria, a se realizar no dia 29/03, a Chefe de Gabinete Marina 

Burges trará uma minuta de emenda ao Regimento Interno criando a figura das Comissões 

Especiais, Comissões Temporárias e da CPUA; 

 

6.3. Presidente solicitou incluir na pauta da próxima Reunião de Diretoria (Ampliada), no dia 

05/04/16, a articulação para o plano de visitação aos Municípios, através dos Diretores Augusto 

César, Júlio Bentes e Coordenadores das Comissões do CAU/RJ; 

 

6.4. A Diretoria aprovou o início dos procedimentos para o aluguel da sala, que servirá de 

Escritório regional, em Niterói. 

 

7. Encerramento 

 

Não havendo mais comentários, o Presidente, Senhor Jerônimo de Moraes Neto, deu por encerrada a 

reunião de Diretoria de nº 008/2016.  E, para constar, eu, Alberto Cavalcante, lavrei a presente Súmula 

que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor Jerônimo de Moraes Neto. Rio de 

Janeiro, 22 de março de 2016. 

 

____________________________                                                      ____________________________ 

   Alberto Cavalcante                                                                         Jerônimo de Moraes Neto  

     Assistente Administrativo                                                                         Presidente-CAU/RJ 

                  CAU/RJ 


