SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2014
Data: Segunda feira, 26 de fevereiro de 2014
Local: CAU/RJ
Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar, Centro – Rio de Janeiro
Tel.: (21) 3916-3901
Horário: 14:00 h
Término: 16:30 h

1. Verificação do quórum
Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Reunião Ordinária da Comissão de
Exercício Profissional.
Presenças:
Conselheiros: Mauri Vieira da Silva, Katia M. Farah Arruda, Fátima Fernandes, Ilka

Beatriz Fernandes, Fernando Alencar.

2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária anterior
A Ata não foi apreciada.
3. Pauta de assuntos para discussão

3.1 Avaliação e encaminhamento das metas propostas para 2013 e não concluídas;
3.2 Propor o Plano de Trabalho para o ano de 2014;
3.3 Apresentação da Gerência Técnica dos processos de RRTs extemporâneas;
3.4 Conhecimento da pauta da CEP do CAU/BR.
3.5 Escolha de um representante da Comissão para o Congresso de Arquitetos.
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4. Assuntos Discutidos / Deliberações
4.1 Avaliação e encaminhamento das metas propostas para 2013 e não concluídas
O Conselheiro Fernando Alencar, propõe que as atividades propostas para o ano de
2013 seja relatadas por cada conselheiro que assumiu a responsabilidade de concluir tal
atividade. Na ausência do Conselheiro responsável por determinada atividade, deverá se
abordar o ponto pelos demais membros da comissão para decidir se o assunto foi concluído ou
se deverá retomar as atividades em questão.
Desta forma, deverá ser apresentado na próxima reunião uma lauda das atividades
as quais ficou responsável para que todos possam identificar se existe a necessidade de dar
continuidade ou concluir a atividades proposta.
4.2 Propor o Plano de Trabalho para o ano de 2014
Este item será discutido juntamente com o item 4.1 tendo em vista que a
elaboração do Plano de Ação para 2014 requer a conclusão do plano de trabalho de 2013.
4.3 Apresentação da Gerência Técnica dos processos de RRTs extemporâneas.
A Diretora Ilka Beatriz explicou a todos os presentes quais as medidas tomadas no
ano de 2013 para sanarem os 1.400 Processos de RRT’s Extemporâneas que foram
encaminhados ao CAU/RJ de forma totalmente precária.
Alerta ainda que existem erros gravíssimos no SICCAU que atrapalham a
verificação dos referido processos.
Ao todo existem 17 processos totalmente instruídos e deferidos, 9 Processos
deferidos e encaminhados à Fiscalização por caber a cobrança da multa de 300% que consta
no artigo 51 da Lei 12.378; 77 processos que não poderão ser mexidos devido as exigências
lançadas no SICCAU e 32 não estão com relatório, porém já foram analisados mas ainda não
foram votados.
O Conselheiro Fernando Alencar sugere para que não se prejudique nem ao pretendente e
nem ao CAU, para que não se dê uma ideia errada de que o CAU/RJ corrobora com esta
decisão que foi implementada de uma forma irreflexiva. Entende-se que aceite as RRT’s
Extemporâneas para que não se prejudique e com relação à multa, seja elaborado por esta
comissão um documento expondo que reconhece o eventual direito de recurso a multa.
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Concluíram que os processos serão distribuídos aos membros presentes e qualquer
dúvida deverá ser esclarecidas com o Gerente Técnico Guilherme.

4.4 Conhecimento da pauta da CEP do CAU/BR.
Devido a tentativa frustrada da Assessoria ao Plenário em conseguir a pauta da CEP do
CAU/BR, a Conselheira Kátia Farah se propôs a solicitar a mesma ao Conselheiro Federal Paulo
Saad.
4.5 Escolha de um representante da Comissão para o Congresso de Arquitetos.
Foi indicado para representar a Comissão no Congresso de Arquitetos o Coordenador
Mauri Vieira e ou, o Conselheiro Augusto Cesar de Farias Alves. A decisão final será apresentada
após consulta a ser feita pelo Coordenador ao Conselheiro Augusto.
5. Assuntos Diversos
O Coordenador Adjunto Fernando Alencar renuncia o cargo devido a ter sido reeleito como
Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, justificando que fica inviável assumir
ambos os cargos.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:
Mauri Vieira da Silva -________________________________________________
Fernando Antônio S. de Alencar - _______________________________________
Katia Maria Farah Arruda - ___________________________________________
Fátima Fernandes - ___________________________________________________
Ilka Beatriz Fernandes - _______________________________________________

Assessora às Comissões e ao Plenário
Iná Dias Moraes - ____________________________________________________
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