
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO 

 

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP 

 

SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2016 

 
Data: Quinta-feira, 22 de setembro de 2016 

Local:  CAU/RJ  

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

Tel.: (21) 3916-3901 

Horário: 10:15 horas 

Término:13:05 horas 

1.  Verificação do quórum 

 
1.1. Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Terceira Reunião Extraordinária 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, Celso Rayol Junior, Ilka Beatriz Albuquerque 

Fernandes e Luciano Pereira Medeiros. 

Outras Presenças: 

Marguerita Rose Abdalla Gomes (Arquiteta e Urbanista da Vigilância e Fiscalização Sanitária 

do Estado e esteve cedida à Vigilância do Município). 

Apoio Técnico/Administrativo: 

Rodrigo Abbade –  Especialista Fiscalização 

Alberto Cavalcante – Assistente Administrativo - SGM 

Rosane Barreto – Secretária Geral da Mesa 

2.  Informes do Coordenador 

 
2.1. 5º Encontro e II Conferência do CAU/RJ: O Coordenador Augusto informou que no dia 24, 25 e 

27 de setembro acontecerá o Encontro e a Conferência dos Arquitetos.  Observou que o Encontro é 

anual e a Conferência é tri-anual.  O Coordenador solicitou a colaboração dos Conselheiros quanto 

a divulgação deste Evento e apresentou a programação.  Informou que após a Conferência haverá 

um pós evento chamado “Conhecendo Escritório e seus Projetos (dias 28 e 29/09/2016) e 

Arquitetour-Rio (visita guiada no dia 30/09/2016) ”. O Coordenador apresentou o texto, elaborado 

por ele, com o tema “A Cidade e a Urgência do Projeto”. 
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No exemplo do Coordenador Augusto Cesar a Conselheira Ilka Beatriz indagou sobre a 

remuneração dos Projetos Canhema II e o “Arquiteto de Família” citando o exemplo da Dona 

Neuza.  

3.  Licenciamento por autodeclaração em projetos de Serviços de Saúde, 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. – Participação dos profissionais envolvidos. 

 
A Conselheira Angela Botelho fez uma apresentação sobre o ponto de pauta, exibindo a Carta da 

ABDEH - Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar- e prosseguiu a sua 

apresentação demonstrando toda a documentação relativa ao assunto citado acima. Sugeriu que 

todos leiam e tragam sugestões. (Documentação em anexo). 

 
A convidada Arquiteta Marguerita Rose Abdalla Gomes (Arquiteta e Urbanista da Vigilância e 

Fiscalização Sanitária do Estado e esteve cedida à Vigilância do Município), informou que trabalha 

na área de saúde há 23 anos, fez a sua apresentação profissional e fez a seguinte pergunta aos 

Conselheiros presentes: “O que é Vigilância Sanitária na vida de vocês? ”. 

 
O Conselheiro Celso Rayol respondeu que tem a ver com controles, fiscalização e ações e que 

seria algo que nos protegeria com ações de fiscalização nos estabelecimentos, principalmente 

aqueles ligados a parte de alimentos. 

 
O Coordenador Augusto respondeu que a Vigilância Sanitária teria sua origem na década de 30 

com o Sanitarista Oswaldo Cruz, quando começa a existir esta preocupação em estabelecer 

controles, também se manifestando através da fiscalização, através de normas que são criadas e 

somadas ao longo do tempo com o objetivo de se restabelecer regras de convívio saudáveis.  Além 

disso, até questões relacionadas com licenciamento de estabelecimentos que lidem com materiais 

que criem riscos à saúde pública.  

 
O Conselheiro Luciano respondeu que já supervisionou projetos de hospitais em Carajás junto com 

o Arquiteto Mario Ferrer e conhece bem o processo. 

 
A Conselheira Angela relatou que trabalhou durante 6 anos na recuperação do Morro da Conceição 

e que já entrou em todas as edificações do Morro, para classificar a salubridade dos 

compartimentos de patologia das edificações, insalubridade total e infiltrações.  Para a Conselheira, 

dentre outras atribuições, a Vigilância Sanitária se relaciona com a salubridade da cidade. 
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A  Arquiteta Marguerita Rose Abdalla Gomes Comentou sobre a lei 8080/1990 – Lei Orgânica da 

Saúde – Que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Explicou que a Vigilância é dividida 

em 4, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância de Saúde do Trabalhador e 

Vigilância Ambiental, e que dentro de cada uma delas tem um escopo que visualiza a saúde como 

um todo, de uma forma integral.  

 
A Arquiteta observou que as pessoas acordam, passam o dia e dormem sentados e abraçados com 

a Vigilância Sanitária e sequer imaginam que estão dentro deste contexto. Citou exemplos como a 

indústria de alimentos, os produtos de limpeza, a qualidade do ar do shopping, teatro, cinema, 

laboratórios de pesquisa, banco de olhos, banco de sêmen, banco de cordão umbilical, dentre 

outros e informou que todos estes setores passam pela avaliação de projetos, licenciamento e 

inspeção da Vigilância Sanitária e que muitas vezes estes controles incomodam os empresários.  

 
A Arquiteta informou: 

Que os hospitais com radiodiagnóstico, radiografia, radioterapia e o próprio hospital eram avaliados 

e tinham que apresentar projeto até o ano de 2015; que Estado do Rio de Janeiro ficou parado no 

tempo; que em 1999 houve um problema com a ANVISA que tinha medicamentos falsificados no 

mercado todo e a Vigilância Sanitária é quem tinha que ter se responsabilizado e feito as suas 

ações a contento; que a Vigilância Sanitária consiga fazer as suas ações, visando diminuir os 

impactos do dano à saúde ela precisa do auxílio da sociedade fazendo o controle social; que o 

cidadão que não assuma esta responsabilidade é porque não entende os riscos latentes existentes 

e o que é feito para defender as ações da Vigilância Sanitária; que esta questão necessita de um 

trabalho melhor; que houve uma pressão para se agilizar os licenciamentos em geral; que quando a 

lei ficou pronta os profissionais foram questioná-la e ela ficou surpresa com o licenciamento, porque 

não esclarece o que vai acontecer com estes projetos em que havia a consulta prévia da análise do 

projeto; que a arquitetura e engenharia tem que garantir de forma coerente, o não dano, que tem 

que garantir as condições estruturais sem risco; que há um debate a ser levado para a SEAERJ, de 

como administrar esta lógica, de como será o impacto; que a ABDEH precisa consolidar e fazer um 

paralelo com a lei federal que diz que para se ter licença de funcionamento é preciso ter projeto 

aprovado; que há punições pela Lei 6437/77, que diz que se o estabelecimento não tiver licença e 

estiver funcionando deverá ser penalizado; como isso vai ocorrer? Que esse aspecto não veio no 

bojo da ABDEH; que como não são dadas condições de trabalho para o profissional trabalhar, 

então o município está simplificando os métodos; que desta forma como está sendo colocado está 
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sendo invertido o ônus da prova. 

 
A Arquiteta ressaltou o interesse do CAU/RJ no assunto e solicitou um apoio através do envio de 

um documento ao Secretário de Saúde e ao Conselho de Administração Pública Municipal, 

questionando e pontuando como serão sanados os riscos da não avaliação dos projetos na área de 

saúde. 

 
O Conselheiro Luciano Pereira sugeriu convidar um representante da ABDEH para comparecer à 

próxima Reunião da CEP, com o intuito de fazer uma variação do sistema atual da Prefeitura em 

auto declaração e comentou que a auto avaliação se trata de uma tendência, é uma questão de o 

Estado não poder resolver todos os problemas, e no caso da arquitetura, que envolve a 

responsabilidade de projetista, isto é uma evolução, porque tem o profissional responsável e 

através dessa responsabilidade virão melhorias nos cursos de arquitetura e outras carreiras 

profissionais, onde está envolvido o processo de responsabilização.  Causou estranheza ao 

Conselheiro o fato de a carta não vir mais substanciada e vir com uma pré-avaliação deste sistema. 

 
O Conselheiro lembrou que a população do Estado não para de crescer e o mesmo é incompetente 

para gerir todas as demandas e sem contar com a responsabilidade de profissionais competentes 

ele não vai conseguir realizar todas as ações degringolando o sistema.  Observou que é preciso 

aumentar a responsabilidade do profissional para que ele não assine, apenas, como responsável 

pelo projeto.  

 
O Coordenador Augusto César observou que o assunto não se esgotará nesta reunião. 

 

4.  Processos aguardando relatório e voto dos Conselheiros 

 
Art. 19. da Resolução nº 22: 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. 
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PROCESSO ASSUNTO ORIGEM RELATOR DEFESA
DATA DA 

ANÁLISE

MANUTENÇÃO OU 

ARQUIVAMENTO 

PELO RELATOR

DATA DO 

VOTO 

MANUTENÇÃO OU 

ARQUIVAMENTO 

PELA COMISSÃO

2013-0167 Studio X FISCALIZAÇÃO SIM

2015-0255 Marina Boaretto CED LUCIANO PEREIRA SIM 22/09/2016

2015-0368 Anpak Construções, Planejamento e empreendimentos 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 08/09/2016 MANUTENÇÃO

2016-3-0219 Consórcio Planave - Arquitraço FISCALIZAÇÃO SIM

2016-3-0225 Tera Construtora FISCALIZAÇÃO SIM

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

2016-3-0236 Edison Musa Arquitetura e Construção LTDA FISCALIZAÇÃO SIM

2016-3-0271 DoisD Arquitetura FISCALIZAÇÃO SIM  
 
2015-0255 ENCAMINHADO PARA CED, Todos os outros processos foram adiados para a 

Reunião Ordinária que se realizará no dia 06.10.16 

 
Art. 21. da Resolução nº 22: 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

DATA DO 

VOTO 

MANUTENÇÃO OU 

ARQUIVAMENTO 

PELA COMISSÃO

2015500571 Condomínio do Ed. Acácia FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ NÃO 22/09/2016 MANUTENÇÃO

2014-0207 Mauro Ferreira de Mello FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ NÃO 22/09/2016 MANUTENÇÃO

2015-0183 Fiscalização do Salário Mínimo Profissional do Arquiteto e Urbanista PRESIDÊNCIA NÃO

2015-0503 Evandro Rodrigues Souza FISCALIZAÇÃO NÃO

2015-0507 Luiz F. Figueiral FISCALIZAÇÃO AUGUSTO CÉSAR NÃO

2016-3-0122 PFS serviços de Arquitetura LTDA FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ NÃO 22/09/2016 MANUTENÇÃO

2016-3-0161 Juliano Pimenta Romano FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ NÃO 22/09/2016 MANUTENÇÃO

2016-3-0187 CBC Alves Construções e Empreendimentos Eireli-ME FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ NÃO 22/09/2016 MANUTENÇÃO

2016-3-0190 Paulo César Santos FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ NÃO 22/09/2016 MANUTENÇÃO

2016-3-0209 Chambela Costa FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ NÃO 22/09/2016 MANUTENÇÃO

2016-3-0218 Pedro Ivo Leôncio Suzano Arquitetura FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ NÃO 22/09/2016 MANUTENÇÃO

2016-3-0224 Numare Rep Consult Tec Arquitetura Engenharia LTDA FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ NÃO 22/09/2016 MANUTENÇÃO

2016-3-0239 Luis Q. Mattoso Arquitetura FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0247 Knaan Empreendimentos, Construções e Reformas FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ NÃO 22/09/2016 MANUTENÇÃO

2016-3-0269 Sérgio Wagner Giiangiarullo Garcia FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ NÃO 22/09/2016 MANUTENÇÃO

2016-3-0270 Sérgio Wagner Giiangiarullo Garcia FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ NÃO 22/09/2016 MANUTENÇÃO

2016-3-0340 Marcus Vinícios da Costa Brandão FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ NÃO 22/09/2016 MANUTENÇÃO

2016-3-0341 Reinaldo Bandeira da Costa FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ NÃO 22/09/2016 MANUTENÇÃO

2016-3-0372 Maria de Nazaré Cunha Fontes de Queiroz FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0342 Tânia Maria soares dos Santos Borges FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ NÃO 22/09/2016 MANUTENÇÃO  
 
Adiados para a Reunião Ordinária que se realizará no dia 06.10.16 

 

5.  Registro de Direito Autoral apto para deliberação da CEP (Gerente Técnica) 

 
5.1. Nome: MAURO CID LOPES F FERREIRA 
Número RDA: 872 
CAU Nº: A85417-4 
Adiado para a Reunião Ordinária que se realizará no dia 06.10.16 
 

6.  GT Visitas aos Municípios 

 
Adiado para a Reunião Ordinária que se realizara no dia 06.10.16. 
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7.  Planejamento Estratégico de 2016 (balanço) e para 2017 (documentos em anexo) GT 
Visitas aos Municípios 

 
Adiado como primeiro ponto de pauta da Reunião Ordinária que se realizará no dia 06.10.16. 

8.  Premiação do CADN de Niterói – Foi aberto processo nº 2016.3.0438 pela GERFIS e 
encaminhado à CEP-CAU/RJ  

 
Adiado para a Reunião Ordinária- que se realizará no dia 06.10.16. 

 

9.  Solicitação de apoio/AsBEA: Arquitetura Carioca Hoje – para exame do mérito do 
projeto 

 
O Coordenador fez a leitura da solicitação de apoio enviada ao CAU/RJ, em forma de patrocínio 

para viabilizar a iniciativa. Destacou o valor da Cota do Patrocínio: R$35.000,00.  

O Coordenador colocou em votação:  

A Conselheira Ilka Beatriz aprovou o mérito da proposta, no entanto quanto ao valor, 

historicamente sempre foi deliberado pela Diretoria e pela Comissão de Patrocínio Cultural.  

O Parecer é favorável com 4 votos a favor com algumas sugestões: 

1) Sugestão do Conselheiro Luciano Medeiros: contribuição do CAU/RJ em até 20 % do valor 

total do projeto e o Conselho se preparando internamente para tirar os benefícios que este 

tipo de participação vai ocasionar ao CAU/RJ;  

2) Sugestão do Conselheiro Celso Rayol: contribuição do CAU/RJ com até 20 % do valor total 

do projeto e o Conselho pleitear uma participação em uma página na publicação do livro, 

colocando importância desse tipo de ação e do apoio do CAU/RJ a esse tipo de iniciativa; 

3) Sugestão do Coordenador Augusto: Concordou com o que foi pleiteado pelo Conselheiro 

Celso Rayol; 

4) Sugestão da Conselheira Angela Botelho: Concordou com o que foi pleiteado pelo 

Conselheiro Celso Rayol. 

Aprovado o mérito por unanimidade, com a ressalva da Conselheira Ilka Beatriz. 

 

10.  Convênio SARJ para campanha de valorização profissional – para análise do mérito da 
proposta 

 
O Conselheiro Celso Rayol comentou que a campanha está muito abrangente a qual deveria ser 

mais bem formulada. Observou que a Campanha está difusa e assim perde no mérito. Destacou o 

valor da Cota do Patrocínio: R$90.000,00.  

Os Conselheiros Augusto César e Luciano Medeiros concordaram com o Conselheiro Celso Rayol. 

A Conselheira Ilka Beatriz,se pronunciou da mesma forma ao apoio solicitado pela Asbea.  
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A Conselheira Ilka Beatriz aprovou o mérito da proposta, no entanto quanto ao valor, 

historicamente sempre foi deliberado pela Diretoria e pela Comissão de Patrocínio Cultural.  

O Parecer é contrário à Campanha, com 4 votos contra. 

11.  Assuntos de interesse geral 

 
Informe da Conselheira Ilka Beatriz – 40º ENSA, que nesta edição será realizado em Porto Alegre 

(RS), no Memorial Luíz Carlos Prestes. A programação do evento inclui a eleição para o triênio 

2017/2019 e a solenidade de entrega do 11º Prêmio Arquiteto e Urbanista do Ano, nos dias 17 a 19 

de novembro. No local, também haverá exposição das obras dos profissionais agraciados. Nos dias 

16 e 17 de novembro ocorre o Seminário Internacional O Futuro da Profissão do Arquiteto e 

Urbanismo. 

A Conselheira sugeriu a ida de dois Conselheiros representando a CEP e salientou que haverá 

também uma homenagem à Arquiteta e Urbanista Maria Elisa Meira Canedo.  O Coordenador 

informou que levará a solicitação à Diretoria.  

A Conselheira informou que não poderá participar do Encontro e da Conferência e desejou êxito 

aos eventos. 

12.  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 13:05 horas. 

Assina abaixo o Coordenador da Comissão, presente na Reunião Extraordinária 003/2016, que 

considera a presente Súmula aprovada em seu inteiro teor. 

 

Augusto César de Farias Alves ______________________________________________________ 

_____________________________________ FIM______________________________________ 

 


