SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 003/2014
Data: Segunda feira, 07 de abril de 2014
Local: CAU/RJ
Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar, Centro – Rio de Janeiro
Tel.: (21) 3916-3901
Horário: 15:15 h
Término: 18:20 h

1. Verificação do quórum

Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Reunião Ordinária da Comissão de
Exercício Profissional.
Presenças:
Conselheiros: Ângela Botelho, Mauri Vieira da Silva, Katia M. Farah Arruda, Augusto
Cesar de Farias Alves, Ilka Beatriz A. Fernandes, Fátima Fernandes.

2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária anterior

Não houve apresentação das atas anteriores, por isso não foram votadas, por não estarem
concluída.

3. Assuntos Discutidos / Deliberações
3.1 Aprovação do novo(a) Coordenador Adjunto da CEP
Após comunicação do Coordenador Mauri Vieira aos presentes que o cargo de
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Coordenador Adjunto estava vago, o Coordenador solicitou que aqueles que pretenderem ocupar o
cargo se apresentassem. Nenhum dos presentes se candidataram. Então o coordenador consultou a
Conselheira Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes se ela poderia assumir mais uma tarefa além do
cargo de diretoria. Com a concordância dela, a unanimidade dos presentes foi aprovado seu nome
como Coordenadora Adjunta da CEP para o mandato do ano de 2014.

3.2 Discussão e aprovação de Moção de Aclamação e Reconhecimento da postura do
Presidente do CAU diante da matéria “Concurso do BNDES”
O Coordenador Mauri Vieira apresentou aos membros presentes a Moção de Apoio e
Reconhecimento ao Conselho de Arquitetura e Urbanismos do Estado do Rio de Janeiro quanto a
decisão deste Conselho em apoiar o Concurso lançado pelo BNDES e seus adendos públicos.
Não houve contestação quanto a Moção apresentado, ficando acordado desta maneira
que o mesmo deverá ser apesentado na próxima Reunião Plenária.

3.3 Informe sobre a participação do Coordenador no II Seminário Legislativo de
Arquitetura e Urbanismo promovido pelo CAU/BR, em Brasília
A Diretora Ilka Beatriz e a Conselheira Ângela Botelho participaram do Seminário
relataram que as linhas gerais foram muito bem explicadas como se conduz um projeto de lei e que
os projetos de lei que interessam a categoria profissional dos arquitetos serão enfatizados pelos
Conselheiros Federais que tem maior disponibilidade para tratar sobre a pertinência.

O Coordenador Mauri tratou sobre os assuntos definidos como mais importantes no
Seminário, pois estes afetam a vida o profissional de arquitetura e urbanismo, tais como: a alteração
da lei 8.666/93, bem como a regulamentação da profissão de Design de Interiores, Composição
Paisagista, o enquadramento dos serviços de arquitetura e urbanismo no Simples Nacional, Carreira
de Estado, laudo de inspeção técnica.
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3.4 Apresentação das propostas apresentadas no Plano de Trabalho de 2014
O Coordenador informou que já encaminhou por e-mail resumo do Plano de
Trabalho de 2014 para ser aprovado pelos conselheiros participantes da comissão e que após a
anuência de todos será apresentado oficialmente.

3.5 Criação de um Grupo de Trabalho para estudar e propor uma resolução do CAU/BR,
para regulamentação sobre Concurso público e privado de projetos de Arquitetura e
Urbanismo
O Coordenador Mauri Vieira propõe a criação de uma Comissão Temporária para
propor a regulamentação dos concursos públicos e privados para projetos de Arquitetura e
Urbanismo.
Por se tratar de uma questão abrangente, o conselheiro Augusto Cesar defende que
esta questão seja levada a Plenária para uma discussão ampliada do assunto. Os demais conselheiro
concordam que esta proposta seja levada à Plenária.

3.6

Assuntos Gerais.

A Conselheira e coordenadora do Grupo de Trabalho de Legislação, Ângela Botelho,
apresentou relatório que deveria passar pela aval desta comissão, desta forma, devido ao fato de a
coordenadora não ter participado da primeira reunião do referido grupo por não ter sido convocada
para a mesma, a comissão conclui que existe a necessidade de esclarecimentos sobre os seguintes
pontos:
- O grupo aprovou a contratação de alguém?
- Membros externos participantes do grupo de trabalho podem contratados e remunerados?
- E ainda, processo que está contratando Eliane Junqueira (n° 2013/0205) para analise
desta comissão.
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A Conselheira Fátima Fernandes devolveu os ofícios encaminhados pelas prefeituras
de São José do Rio Preto, Volta Redonda, Miguel Pereira, Teresópolis e Itaguaí em resposta a
questão do número de arquitetos atuantes nos municípios e processo n° 2013-0248 anteriormente
levados para análise. Estes mesmos documentos serão examinados pelo coordenador da CEP para
propor um encaminhamento.
Assinaturas – Conselheiros Presentes:
Ângela Botelho - _____________________________________________________
Mauri Vieira da Silva -________________________________________________
Augusto Cesar de Farias Alves - ________________________________________
Katia Maria Farah Arruda - ___________________________________________
Fátima Fernandes - ___________________________________________________
Ilka Beatriz Fernandes - _______________________________________________

Assessora às Comissões e ao Plenário
Iná Dias Moraes - ____________________________________________________
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