
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO 

 

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP 

 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2016 

 

Data: Quinta-feira, 02 de junho de 2016 

Local:  CAU/RJ  

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

Tel.: (21) 3916-3901 

Horário: 10:48 horas 

Término: 13:10 horas 

1.  Verificação do Quórum 

 

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

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

 
Conselheiros Presentes: 

Angela Botelho, Augusto Cesar de Farias Alves, Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes e Lucas 

Teixeira Franco.     

Apoio Técnico/Administrativo: 

Carolina Mamede - Gerente Técnica 

Guilherme Fonseca – Gerente de Fiscalização 

Rosane Barreto – Secretária Geral da Mesa 

 

2.  Aprovação das Súmulas das Reuniões Ordinárias nº 003/2016 de 29/03/2016 e 004/2016 de 

26.04.16 

 

Aprovadas por unanimidade. 

 

3.  Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas 

 

3.1. Correspondências recebidas: Não houve. 

3.2. Correspondências expedidas: Não houve. 

 

4.  Informes da Coordenação 
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4.1. Seminário de Fiscalização da CEP-CAU/BR, realizado em 12 e 13.05.16, em Brasília/DF. 

Informou que participou do Seminário supramencionado, juntamente com a Conselheira Angela 

Botelho e o Gerente de Fiscalização Guilherme Fonseca. 

5.  Agenda anual da Comissão 

 

Conselheira Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes solicitou a íntegra da sua fala: 

“Eu não me manifestei por e-mail para não gerar polêmica, eu sei que está acontecendo um problema 

que não é culpa sua (coordenador), mas a gente faz a nossa agenda no início do ano e em junho ter 

que mudar a agenda, eu que sou funcionária, é complicado. Eu não estou dizendo que não concordo 

com a quinta-feira, já dei uma virada no trabalho pra fazer, eu só acho que a gente hoje tem que 

definir a data, até porque se você quer fazer uma reunião extraordinária, é bom já propor aqui. 

Augusto, eu não estou criticando os colegas, mas nós que somos atentos, existem conselheiros mais 

atentos do que outros que estão assoberbados de trabalhos. A gente que tenta manter horário, 

assiduidade, fica numa saia justa. Temos que tentar acertar, pois não está tendo a agenda para os 

outros conselheiros participarem, só que lamentavelmente, eu quero deixar a minha manifestação, 

esses conselheiros se comprometeram numa Plenária, não deixaram outros conselheiros vir para cá, 

eu, Lucas e o Armando Abreu empatamos, tinha conselheiro demais para a CEP, e hoje eu vejo  

sempre a CEP, sem o quórum total, isso eu lamento muito, e a gente muda a agenda porque os 

conselheiros, que não são vocês, não estão podendo vir. Eu estou perguntando o seguinte, você se 

descabela como coordenador , eu estou sendo justa com os que estão aqui presentes, para mudar a 

agenda para as pessoas não estarem presentes? Eu assumo muito o que eu falo, e eu gostaria que a 

secretária geral da mesa, transcrevesse com os erros, a minha questão de ordem que eu estou 

colocando aqui. Eu estou apoiando o Coordenador , ele está presente, a Coordenadora Adjunta está 

presente, não estou entrando no mérito de quem não está, mas mudar uma agenda em junho para 

beneficiar quem? Quem  não veio? Quem justificou até agora? Eu não estou entendendo o motivo 

dessa troca da data, eu estou apoiando o coordenador, mas quero registrar a minha manifestação. 

O Coordenador informou que a mudança de data para a terça-feira proposta por ele, foi no sentido de 

tentar incorporar todas as pessoas que estavam dentro da CEP, havendo a concordância geral, mas 

esbarrou numa impossibilidade diante do entendimento de que o Conselheiro Titular e seu respectivo 

Suplente, não podem  no mesmo dia participar de reuniões, mesmo que sejam reuniões diferentes, e 
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ambos  receberem diária pois isto deve ser justificado diante do Tribunal de Contas. Explicou que 

isso acontece na terça-feira quando ocorrem as reuniões da CEP (que conta com a presença de 

conselheiros suplentes) e de Diretoria (com os titulares respectivos). A Conselheira Ilka disse: “Deixa 

eu mudar as suas palavras para ver como vai ficar, quem vem para a reunião da CEP e da Diretoria, 

são os conselheiros, o Conselheiro convocado é o titular, o suplente é aquele que ocupa a vacância do 

conselheiro titular, o conselheiro titular justifica se vem ou não, se o conselheiro ele não veio de 

manhã, ele fez a justificativa da sua ausência. Se o conselheiro vai poder vir a outra reunião com 

outro assunto totalmente adverso, não estão os dois conselheiros o titular e o seu suplente presentes 

na mesma reunião. Por outro lado, se esse entendimento está sendo dito, eu vou colocar uma outra 

questão, os conselheiros assumem a coordenação e a coordenação adjunta, um conselheiro suplente 

não pode assumir. O Conselheiro Ronaldo Foster que é suplente do Conselheiro Paulo Saad assumiu 

a Comissão de Ética, eu votei contra e falei para ele, eu te respeito muito, mas você não pode 

assumir, você está aqui na eventualidade, então se o CAU está tendo esse rigor com a CEP ele tem 

que ter a mesma condução na Ética. Eu entendo que qualquer pessoa julgada pela Ética que está 

sendo apenada, ela pode entrar na justiça para questionar que a CEP não tem legalidade nenhuma. 

Estão cobrando uma regularidade e cometem uma irregularidade. 

O Coordenador informou também que há um ato da Presidência do CAU/RJ, que determina que haja 

somente uma reunião diária, seja de Comissões, Diretoria ou Plenária, salvo necessidade 

devidamente justificada e autorizada pelo Presidente;  

Após a exposição de toda a situação, ficou definido com o consenso dos membros presentes, que as 

reuniões da CEP se realizarão na primeira quinta-feira do mês, às 10 horas; 

6.  Simulação e busca do decreto municipal ref.: Licenciamento por autodeclaração em 

projetos de Serviços de Saúde – Gerente Técnica Carolina Mamede 

 

6.1. Apresentada pela Gerente Técnica Carolina Mamede a simulação do Licenciamento por 

autodeclaração no site da Prefeitura do Rio de Janeiro – SISVISA; 

 

6.2. O Coordenador solicitou o envio da apresentação a todos os Conselheiros da CEP-CAU/RJ e 

deliberou que a Conselheira Angela Botelho fique responsável pela análise desta apresentação, de 

forma que possa identificar a exigência ou não de Arquiteto e/ou Engenheiro como Responsável 

Técnico nas atividades de interesse à Vigilância Sanitária previstas no artigo 6º do Decreto Nº 

40.723/2015. 

7.  Registros de Direito Autoral aptos para deliberação da CEP (Gerente Técnica) 
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7.1. Nome: SERGIO DE GOUVEA CONDE CALDAS 

Número RDA: 789 

Tipologia: 1.1.1 - Habitação Unifamiliar 

Participação Técnica: AUTOR 

Data de Cadastro: 19/04/2016 

 

Adiado para próxima reunião. 

 

8. Processos aguardando relatório e voto do conselheiro 

 

Art. 19 da Resolução 22 do CAU/BR. Apresentada defesa tempestiva ao auto de infração, a 

Comissão de Exercício Profissional do CAU/UF decidirá pela manutenção da autuação, explicitando 

as razões de sua decisão, bem como as disposições legais infringidas e a penalidade correspondente, 

ou pelo arquivamento fundamentado do processo. 

 

PROCESSO ASSUNTO ORIGEM RELATOR DEFESA
DATA DA 

ANÁLISE

MANUTENÇÃO OU 

ARQUIVAMENTO 

PELO RELATOR

VOTO 

MANUTENÇÃO OU 

ARQUIVAMENTO 

PELA COMISSÃO

2014-0315 José Candido Sampaio de Lacerda Jr | Denúncia Nº 2441 FISCALIZAÇÃO AUGUSTO CÉSAR SIM

2014-0379 Roberto Batista Siqueira de Souza FISCALIZAÇÃO AUGUSTO CÉSAR SIM  

2015-0021 César Augusto Valencia Arroyave FISCALIZAÇÃO SIM

2015-0183
Fiscalização do Salário Mínimo Profissional do Arquiteto e 

Urbanista
FISCALIZAÇÃO SIM

2015-0255 Marina Boaretto FISCALIZAÇÃO SIM

2015-0410 Roberta Dos Reis Devisate - ME FISCALIZAÇÃO CELSO RAYOL SIM

2015-3-0690 Sergio Duprat Pereira FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ SIM

2015-3-0692 Marcus Vinicius Romano Athila FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ SIM

2016-3-0005 Iara de Oliveira Veiga FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ SIM

2016-3-0235 Augusto da Fonte de Andrade Lima FISCALIZAÇÃO SIM

2016-3-0021 Hercy Schuler de Oliveira Soeiro - Arquitetura e Decorações FISCALIZAÇÃO SIM  

8.1. O Coordenador solicitou que a Conselheira Ilka Beatriz fizesse uma revisão nos votos 

deliberados nos processos 2015-3-0690, 2015-3-0692, 2016-3-0005. E, devido ao avanço do 

horário, o assunto será concluído na próxima reunião. 

 

Art. 21. da Resolução 22 do CAU/BR. A Comissão de Exercício Profissional do CAU/UF julgará à 

revelia a pessoa física ou jurídica autuada que não apresentar defesa tempestiva ao auto de infração, 

sendo garantido amplo direito de defesa nas fases subsequentes do processo. 

 

PROCESSO ASSUNTO ORIGEM RELATOR DEFESA
DATA DA 

ANÁLISE

MANUTENÇÃO OU 

ARQUIVAMENTO 

PELO RELATOR

VOTO 

MANUTENÇÃO OU 

ARQUIVAMENTO 

PELA COMISSÃO

2015-0507 Luiz F. Figueiral FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0125 Rodrigo Amorese Maluhy FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0229 Patrícia Carla Fiuza Lima FISCALIZAÇÃO NÃO

2014-0387 Jaqueline Costa Lima FISCALIZAÇÃO NÃO  

 

Ponto adiado para a próxima reunião. 

9.  Assuntos de interesse geral 
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9.1. Definido que será solicitada à Presidência deste Conselho, autorização para a realização de 

Reunião Extraordinária nº 001-2016, no dia 20.07.16 (quarta-feira), às 10 horas; 

9.2. Solicitado pelo Coordenador a inclusão dos seguintes pontos de pauta para a reunião ampliada de 

diretoria, agendada para o dia 07.06.16:  

       9.2.1. Proposta de Reunião Conjunta com a CEF, no dia 17.06.16, às 13 horas, para tratar do 

Assunto – Trabalhos Finais de Graduação; Registros no CAU de Entidades Culturais e de Pesquisa 

em Arquitetura e Urbanismo. 

 

       9.2.2. Arquitetos premiados no CADN (Clube de Arquitetura e Design de Niterói) em 2016. 

 

10.  Extra Pauta  

 

10.1. Processos aguardando relatório e voto do Conselheiro: 

10.1.1. Processo nº 2016-3-0243; 

10.1.2. Processo nº 2016-3-0244; 

10.1.3. Processo nº 2016-3-0245; 

10.1.4. Processo nº 2016-3-0246.  

Adiado para a próxima reunião. 

 

10.2. Rito Processual das ações originadas na fiscalização, de acordo com a Resolução 22, 

CAU/BR e Deliberação nº 43 CEP-CAU/BR (documentos enviados) – O Coordenador apresentou 

o Fluxograma para explicar os trâmites dos processos. 

Conselheira Ilka Beatriz solicitou que a Gerência de Fiscalização (Gerente Guilherme Fonseca) 

monte uma pasta com exemplos concretos de acordo com o fluxograma apresentado (comunicação da 

fiscalização com os autuados através de e-mails, protocolos, Resoluções, Deliberações etc.) para cada 

conselheiro – sugestão como primeiro ponto de pauta para próxima reunião. 

 

10.3. Arquitetos premiados no CADN (Clube de Arquitetura e Design de Niterói) em 2016.  

O Coordenador levará o assunto para a Reunião de Diretoria Ampliada, agendada para o dia 

07/06/2016. 

 

 

11.  Encerramento 
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Não havendo nada mais a ser tratado, o Coordenador da Comissão de Exercício Profissional do 

CAU/RJ dá por encerrada a presente sessão às 13:10 horas. 

Assina abaixo o Coordenador da Comissão, presente na Reunião Ordinária 005/2016, que considera a 

presente Súmula aprovada em seu inteiro teor. 

 

Augusto César de Farias Alves ________________________________________________________ 

 

_______________________________________ FIM______________________________________ 


