
 

 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL – Nº 005/2013 

02.05.2013 

 

de 14:30 às 16:45 horas 

 

 

Local: 

1. Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar-Centro  Rio de Janeiro 

 

Membros da Comissão Presentes: 

1. Marcelo Vieira Lima Perret ________________________________________________ 

2. Jânio Quadros Vieira Martins ______________________________________________ 

3. Nadir Maria da Silva ______________________________________________________ 

4. Ronaldo Jose da Costa _____________________________________________________ 

 

Assuntos Tratados: 

1.  Revisão da relação de processos para aprovação em Plenária, de forma a incluir as 

informações solicitadas por conselheiros. 

2. Apresentação dos pareceres já emitidos dos processos em mãos dos membros da  

comissão. 

3. Avaliação do novo código de ética em elaboração pelo CAU-BR 

4. Assuntos Gerais 

 

Deliberações: 

 

1. Dezenove processos foram relatados e ficarão à disposição para consulta na sede do 

CAU/RJ e durante toda da Reunião Plenária. 

2. O Conselheiro Jânio Quadros relatou: 

 Proc. 2004.5.00449 – Informar ambas as partes, denunciado e denunciante, para 

oitiva. 

O Conselheiro Ronaldo Costa discutiu com os demais membros sobre o processo 

2008.5.11305. O parecer referente a este e outros processos serão apresentados na 

próxima reunião. 
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3. Aguardando o recebimento da Minuta 1.1, já solicitada pelo Coordenador Marcelo Perret 

ao Conselheiro Federal Paulo Saad. 

4. Foi solicitado que os processos requisitados para vista dos conselheiros não saiam do 

CAU e, caso os conselheiros desejem, podem tirar xerox. 

 Pedir à administração para definir espaço e material para proceder às oitivas necessárias 

ao andamento de diversos processos do CED. 

 Encaminhar resposta à juíza Érica que enviou ofício ao CAU-RJ. 

 Verificar possibilidade de espaço e convocar reunião extraordinária do CED para 21/05 a 

fim de agilizar despacho de processos. 

 Solicitar ao Conselheiro Fernando Alencar a devolução do processo que se encontra em 

eu poder. 

 Emitir lista de processos a serem apresentados na próxima plenária de 14/05/13 para que 

sejam disponibilizados para os conselheiros com mínimo de uma semana. 

 

 

 

 

Iná Dias Moraes 

Assessoria à Plenária e Comissões 

CAU/RJ 

 

 

  
 


