
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO 

 

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP 

 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2016 

 

Data: Quinta-feira, 21 de janeiro de 2016 

Local:  CAU/RJ  

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

Tel.: (21) 3916-3901 

Horário: 10:50 horas 

Término: 13:13 horas  

1.  Verificação do Quórum 

 

1.1 Após verificação do quórum regimental deu-se início à Primeira Sessão Ordinária da Comissão de 

Exercício Profissional do Rio de Janeiro – CAU/RJ, de acordo com a lista de presença anexa.  

Apoio Técnico/Administrativo: 

Guilherme Fonseca – Gerente de Fiscalização 

Liliane Brandão – Assistente Administrativo 

 

2.  Eleição do Coordenador e Coordenador Adjunto 

 

Por orientação jurídica a ordem da pauta foi alterada. 

 

Por unanimidade o Conselheiro Augusto César de Farias Alves foi eleito como Coordenador e a Conselheira 

Ângela Botelho eleita como Coordenadora Adjunta da Comissão de Exercício Profissional. 

 

3.  Definição da agenda anual 

 

Os Conselheiros definiram a última terça-feira de cada mês pela manhã, como agenda anual, conforme 

especificado abaixo: 

- 21/01 

- 16/02 

- 29/03 

- 26/04 

- 31/05 

- 28/06 

- 26/07 

- 30/08 

- 27/09 
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- 25/10 

- 29/11 

- 13/12 

 

4.  Aprovação das Súmulas da Reunião Ordinária nº009/2015 de 05.11.2015 e Extraordinária 

nº002/2015 de 19.11.2015 

 

Por unanimidade a Súmula Extraordinária nº 002/2015 foi aprovada com as devidas correções. 

A Súmula da Reunião Ordinária nº009/2015 foi aprovada com a ressalva, proposta pelo Conselheiro Augusto 

César de Farias, do retorno da discussão sobre o processo do Sr. José Cândido. 

 

5.  Assuntos Gerais 

 

5.1. O Coordenador Augusto César recomendou aos novos membros da Comissão, que dentro das suas 

possibilidades, leiam as súmulas pertinentes às reuniões anteriores, com o intuito de tomar ciência dos 

assuntos que foram abordados no exercício passado.   

O Coordenador propôs a construção de uma pauta de trabalho mais bem definida com as atribuições 

estabelecidas a cada um dos membros, os quais deverão fazer os seus relatos e assim viabilizar a avaliação do 

que está sendo desenvolvido como um todo na Comissão. Desta forma, os trabalhos serão distribuídos 

facilitando a elaboração do plano de trabalho, o qual deverá estar alinhado com Plano Estratégico do CAU/RJ. 

 Informou que a pauta do Plano de trabalho realizado no ano de 2015, inserido dentro do Evento do CAU com 

a Sociedade, tratou de 2 (dois) temas muito importantes, que foram “Minha Casa Minha Vida Entidades” e 

“Assistência Técnica”. Ressaltou a importância de dar continuidade nessa discussão para que haja 

compreensão e valorização da imagem da profissão no âmbito das populações de baixa, média e alta renda.  

O Coordenador solicitou que para a próxima reunião os conselheiros tragam as suas contribuições com relação 

à pesquisa realizada pelo CAU/BR, no ano passado, a qual fundamenta toda essa discussão. 

Os Conselheiros propuseram uma manifestação de apoio por parte do CAU/RJ nesse momento de crise, sobre 

a criação de um plano estratégico para divulgação de informações aos arquitetos, com ênfase na 

conscientização da ética profissional, elaboração de projetos, precificação dos trabalhos, boas práticas 

profissionais que ressaltem sobre o mercado de trabalho, valorização dos arquitetos no exercício profissional, 

relações de trabalho no futuro, registros de direto autoral, entre outros. 

 

6.  Encerramento 

 

Não havendo nada mais a ser tratado, o Coordenador da Comissão de Exercício Profissional do CAU/RJ dá 

por encerrada a presente sessão às 13:13 horas. 
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Assina abaixo o Coordenador da Comissão, presente na Reunião Ordinária 001/2016, que considera a presente 

Súmula aprovada em seu inteiro teor. 

Augusto César de Farias Alves - _____________________________________________________________ 

_________________________________________________FIM____________________________________ 


