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COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP 

 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2016  

 
Data: Quinta-feira, 01 de dezembro de 2016   

Local:  CAU/RJ  

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

Tel.: (21) 3916-3901 

Início: 10:35horas 

Término: 12:20 horas 

1.  Verificação do quórum 

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

Fernandes e Luciano Pereira Medeiros.   

Apoio Técnico/Administrativo: 

Rosane Barreto – Secretária Geral da Mesa  

Carolina Mamede e Nathalia Porto – Gerência Técnica 

Guilherme Fonseca – Gerente de Fiscalização 

O Coordenador solicitou a inversão da pauta, diante da participação da convidada Beatriz 

Vasconcellos. 

2.  Aprovação das Súmulas das Reuniões Ordinária nº 008/2016 de 06/10/2016, nº 009/2016 
de 03.11.16 e  Extraordinárias nº 004/2016 de 19/10/2016 e nº 005/2016 de 22.11.16. 

 
2.1. Adiada para a reunião extraordinária da Comissão. 

3.  Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas 

 
Não houve. 

4.  Informes da Coordenação 

 
4.1. Agendada a reunião extraordinária dia 08.12.16 para tratar do assunto exclusivo:   

Autodeclaração Vigilância Sanitária; 
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4.2. Solicitado o envio do total de processos votados pela Comissão durante o ano de 2016 e os 

Registros de Direito Autoral; 

4.3. Solicitado aos conselheiros contribuições e sugestões a serem encaminhadas à Comissão da 

Conferência e Encontro no intuito de colaborar na publicização dos resultados da 2ª Conferência do 

CAU/RJ. 

5.  Processos aguardando relatório e voto dos Conselheiros 

 
Art. 19. Da Resolução 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. 

 

PROCESSO ASSUNTO ORIGEM RELATOR DEFESA
DATA DA 

ANÁLISE

MANUTENÇÃO OU 

ARQUIVAMENTO 

PELO RELATOR

DATA DO 

VOTO 

MANUTENÇÃO OU 

ARQUIVAMENTO 

PELA COMISSÃO

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

À CED

2015-0368 Anpak Construções, Planejamento e empreendimentos Imobiliários LTDA-ME FISCALIZAÇÃO SIM

2015-3-0690 Sergio Duprat Pereira FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ SIM 23/11/2016 ARQUIVAMENTO

2016-3-0225 Tera Construtora FISCALIZAÇÃO SIM

2016-3-0271 DoisD Arquitetura FISCALIZAÇÃO SIM

2016-3-0302 Alayr Nogueira Júnior FISCALIZAÇÃO SIM

2016-3-0327 Willian José de Freitas FISCALIZAÇÃO SIM

2016-3-0333 Willian José de Freitas FISCALIZAÇÃO SIM

2016-3-0380 Beth Gonzaga ( pessoa jurídica ) FISCALIZAÇÃO SIM  
Total: 09 processos 

 

 
Art. 21. 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. 
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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

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

2014-0156 Rodrigo Risso Campos FISCALIZAÇÃO NÃO

2015-0495 Andreia de Souza Lessa FISCALIZAÇÃO NÃO

2015-0495 Andreia de Souza Lessa FISCALIZAÇÃO NÃO

2015-3-0552 Belchior de Medeiros Almeida FISCALIZAÇÃO NÃO

2015-3-0692 Marcus Vinicius Romano Athila FISCALIZAÇÃO ILKA BEATRIZ NÃO 23/11/2016 MANUTENÇÃO

2015-4-0560 Vinícius de Moraes Netto FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0007 El Shadai Serviços e Reformas LTDA FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0126 Barril 8000 FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0191 Leonardo Garcia Picanço Goulart FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0192 Leonardo Garcia Picanço Goulart FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0222 Empresa Júnior Meta Consultoria FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0289 Thereza Christina da Cunha Bastos FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0290 Gilson Dias de Oliveira FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0292 Edmilson Rodrigues da Silva FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0296 Felipe Araújo Santos FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0297 Rodrigo da Costa de Moraes FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0298 Alexandre Felipe Caminha FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0299 Marques Mendes Produto Arquitetura LTDA FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0300 H2 Stands FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0305 Artesanal Arquitetura e Construção LTDA-ME FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0307 Jorge Luiz de Assis Oliveira FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0308 Jorge Luiz de Assis Oliveira FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0309 Alexandre Felipe Caminha FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0311 Eliezer de Oliveira Azevedo FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0312 Ronaldo de Souza Porto FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0317 Marco Antônio Oliveira de Souza FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0318 Marco Antônio Oliveira de Souza FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0319 Jorge Luiz de Assis Oliveira FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0320 Francisco S. Florido Empreiteira-ME FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0321 Jorge Luiz de Assis Oliveira FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0325 Alexandre Felipe Caminha FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0371 Maria Izabel da Silveira Lobo Magalhães de Oliveira FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0404 Bárbara Martins Costa Loureiro FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0407 Marcos Paiva de Faria FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0409 Simone de Jesus Almeida FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0410 Cláudia Maria Freitas de Amorim FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0411 Marcelo Mithidieri Bougleux FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0414 Nazeas Carneiro Lauria FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0417 Felipe Cabral Marinho FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0419 Bárbara Martins Costa Loureiro FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0420 Marcos Paiva de Faria FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0422 Cláudia Maria Freitas de Amorim FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0423 Marcelo Mithidieri Bougleux FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0424 Ricardo Souza Cintra FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-3-0425 José Geraldo Crespo Henriques FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-4-0012 Aline Machado Louzada FISCALIZAÇÃO NÃO

2016-4-0338 José Luiz de Lima Politano FISCALIZAÇÃO NÃO  
Total: 48 processos 
 

 

Outros Processos 

PROCESSO ASSUNTO ORIGEM RELATOR DEFESA
DATA DA 

ANÁLISE

MANUTENÇÃO OU 

ARQUIVAMENTO 

PELO RELATOR

2015-0183 Fiscalização do Salário Mínimo Profissional do Arquiteto e Urbanista PRESIDÊNCIA LUCAS FRANCO N/A

2016-3-0438 Arquitetos Premiados no CADN FISCALIZAÇÃO LUCIANO PEREIRA N/A 19/10/2016 N/A  
Total: 02 processos 
 
Adiados para a reunião extraordinária da Comissão.  
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6.  Registro de Direito Autoral aptos para deliberação da CEP (Gerente Técnica)  

 

6.1.  JULIANA DUARTE NEVES: 
         RDA nº 926 – Aprovado por unanimidade      
         RDA nº 927 – Aprovado por unanimidade 
 
6.2.  CLAUDIA REGINA TERRA 
         RDA nº 970 – Aprovado com 3 votos a favor e 1 abstenção.  
      

7.  Assuntos de interesse geral  

 
7.1. Informe da Conselheira Ilka Beatriz, sobre a exigência de apresentação de ART original pelo 

cartório ou pelo RGI em Areal – Desdobramento ao Gabinete da Presidência: O CAU/RJ deverá 

enviar Ofício à Corregedoria do Estado comunicando a existência do Conselho que o documento 

hábil à comprovação da responsabilidade técnica dos profissionais de arquitetura e urbanismo é o 

RRT e que a cópia é legítima, sem a necessidade de apresentação do original; solicitado que seja 

enviada aos membros da CEP, uma cópia do ofício enviado; 

7.2. CADN – Reunião conjunta com a CED, pré-agendada para o dia 02.12.16, às 15 horas - 

Conselheira Ilka Beatriz solicitou o novo agendamento da reunião conjunta com a CED, pré-

agendada para o dia 02.12.16. Diante da falta de quórum para a realização da reunião mencionada, 

o Coordenador solicitou à SGM verificar a possibilidade de se manter a reunião, informalmente, no 

sentido de tratar sobre esse assunto que é de suma importância; 

7.3. Apresentação do Relatório Final do GT Acessibilidade – Participação da Arquiteta e Urbanista 

Beatriz Cunha de Vasconcellos. Por solicitação da Conselheira Ilka Beatriz segue a transcrição na 

íntegra da relatoria feita pelo Conselheiro Luciano Medeiros: “Vou apresentar de uma forma sumária 

esse trabalho e vou fazer duas considerações iniciais. Primeiro como é da natureza dos trabalhos 

feitos a várias mãos, o texto fica um pouco repetitivo e para você mandar isso para um Plenário 

para ser discutido e lido, acho que é um dificultador, quer dizer complica o processo da aprovação 

do conteúdo do que se quer que eles entendam claramente. Então, a minha sugestão inicial é que 

esse documento passe por uma revisão de um redator aqui do CAU, provavelmente alguém da 

Comunicação que tem esse poder de organizar de acordo com os padrões do CAU. Esta é a 

primeira sugestão que faço, a outra sugestão é que nesse processo, haja um objetivo de redução, 

aglutinar as coisas afins que estão separadas, outra característica de documentos feitos a várias 

mãos. O que aconteceu, com muita discussão, o artigo sai daqui vai para lá e quando ele fica 

pronto, fica com algumas superposições, na verdade ainda precisa dessa aglutinação, isso eu 

acredito que um bom redator não só faça isso, mas justifique, tornando o documento mais palatável 
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para quem sem introdução, sem conhecer ou saber como a coisa está acontecendo, aprecie 

melhor. O assunto é complexo e eu acho que esses cuidados facilitam a comunicação do conteúdo. 

O que eu queria dizer é que reunimos durante dois períodos de três meses, com um grupo, com 

dois convidados participantes que são o Itamar Kalil e a Beatriz Vasconcellos e com isso 

organizamos um documento, iniciando com uma busca de sua origem um trabalho feito com o 

Ministério Público, um acordo que o CAU tinha, melhor tem, e nós o resgatamos. Levantamos toda 

a legislação brasileira sobre o assunto incorporada na Constituição através dos anos que o assunto 

está em discussão e que mostram como isso estar integrado no nosso sistema constitucional, ou 

seja, uma norma perfeitamente organizada hoje podemos tranquilamente dizer que é uma 

responsabilidade de todos e que se nós não a estávamos seguindo é porque não estávamos 

cumprindo a legislação, basicamente é isso. Então aqui está um texto que consideramos desde a 

participação do Brasil na Convenção Internacional, a inclusão na Constituição etc., até o dia a dia 

no preenchimento de um registro de responsabilidade técnica, onde temos que responder algumas 

perguntas, aplicar pelo menos duas perguntas e onde sugerimos algumas melhorias neste 

processo. Este foi um resumo dos Considerandos. A partir daí nós discutimos uma série de ações 

de curto, médio e longo prazos dividindo as competências. Primeiro, o que nós mesmos fazemos, 

nós mesmos eu digo o CAU, com a sua natural complexidade, e outras quando nós trazemos 

parceiros externos, tipo Ministério Público, Prefeituras e outros, ganham um grau de complexidade 

maior e dificuldades inerentes a isso. Lembro que essas são complexidades naturais nesse tipo de 

trabalho. Fico imaginando quando fizemos ações do CAU com as Prefeituras o nível de dificuldade 

não é só uma falta de recursos por conta da distância, é também um natural entendimento das 

diferenças e isso temos que considerar, nós e principalmente o CAU como autarquia. Bom, que 

ações são essas? Começamos com as ações de nossa competência, no nosso portal podemos 

estruturar melhor a maneira como isso é apresentado. Quando vamos preencher uma RRT 

sabemos que há dois pontos específicos que você tem que responder sobre o tema. Queremos 

melhorar isso introduzindo também no banner o tema acessibilidade. Temos também que fazer 

treinamento e capacitação da nossa fiscalização para aprofundar o conhecimento dessa temática, 

promover palestras, debates e mesas redondas envolvendo uma série de assuntos relativos a isso. 

Definimos como importante a acessibilidade em transportes públicos”. O Coordenador neste 

momento propôs que haja uma rodada na mesa para que todos possam falar, após o término do 

relatório. O Conselheiro Luciano continuou: “Ações de responsabilidade do CAU são aquelas que 

temos competência para fazer sozinhos, alteramos o nosso portal, melhoramos as condições da 

RRT, capacitamos a fiscalização e promovemos seminários internos. A coisa começa a complicar 
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quando começam a ter outros atores, como o MP e sua natureza complexa. Propomos uma 

modificação na legislação estadual e municipais que tratam da autovistoria em edificações para 

inclusão do tema, então isso significa que precisamos fazer uma rodada junto com o MP e verificar 

como é que isso vai ser possível, onde é necessário ou não alterar. O Estado do Rio de Janeiro, por 

exemplo temos um ranking de Prefeituras em escalas muito diferentes, por exemplo o Rio de 

Janeiro Capital e uma no interior do Estado, pequena. Essa diferença de tamanho e complexidade 

na gestão do território, vai exigir adaptações muito fortes em relação a esse assunto. Outra questão 

é o processo de capacitação técnica dos promotores do MP e do CAU, quer dizer reunir e tentar 

trocar informações sobre o tema, nos interessa muito ter esse contato direto com o MP para poder 

criar uma identidade maior entre nossos propósitos. Estabelecer diretrizes de ação padrão nos 

termos pertinentes a análise da acessibilidade. É preciso criar grupos de trabalho com temática 

para aprofundar os vários subitens: acessibilidade urbana, das edificações, acessibilidade dos 

transportes públicos, tecnologia assistida, educação continuada e mobilidade urbana, temas assim 

por si só, cada um deles complexo. Grupos de trabalhos para tratar temática de acessibilidade em 

cada um deles, quer dizer, respeitada a dinâmica de cada um. Ações conjuntas do CAU e do MP 

juntos às Prefeituras, visando atendimento às Normas, quer dizer existe uma lei e as Prefeituras 

também têm que atender a essa lei e precisamos estabelecer uma maneira de fazer isso. Ações de 

incentivo, como uma ação conjunta do CAU/RJ, MP e a ABNT para a criação de um certificado de 

conformidade em acessibilidade, ou seja, tentar tornar algumas ações feitas pelas entidades 

envolvidas no processo e garantir que elas tenham um certificado, um parâmetro de qualidade para 

essas ações, um processo atestado por uma entidade como a ABNT, que é exclusiva nesse 

assunto de normas, e isso vai exigir a criação de um grupo de trabalho para viabilizar essa ação 

que é de natureza complexa e demorada, essa de envolvimento da ABNT e de estabelecimento de 

condições com certificado de conformidade, por sua própria natureza é um trabalho plurianual, eu 

diria até uns cinco anos pelo menos. Capacitação técnica, isso aí com o MP eu tenho a impressão 

que essas são ações que vão demandar também tempo. Ações com o CAU e as Prefeituras 

Municipais envolvendo capacitação do pessoal técnico das Prefeituras e com envolvimento de 

entidades profissionais em Instituições de Ensino, quer dizer, no caso teríamos que reunir 

Instituições de Ensino e Entidades Profissionais com as Prefeituras no sentido de ter um 

treinamento, vamos dizer assim, integrador e esclarecedor das condições de acessibilidade a se 

obter. Ações com Instituições de Ensino, todas ligadas ao aperfeiçoamento da informação 

profissional do arquiteto e urbanista na área de desenho universal, o conceito-meta de ensino no 

setor que trata da área de acessibilidade e que pede aprofundamento nas áreas de ensino que 
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podem ser feitos através de workshop ou incentivo de pesquisas também. E ações com Entidades 

Profissionais onde sugerimos apoiar a celebração de convênios, capacitação técnica das 

prefeituras, ou seja, trazer Entidades Profissionais que ajudem a disseminar isso no campo dos 

gestores públicos do estado. Outra ação é promover o conceito de acessibilidade nas edificações 

do espaço público através de participação com Entidades Profissionais. Esse é um resumo que eu 

estou fazendo bem rápido e não sei se é esclarecedor, que dizer, pelo menos quero mostrar o tipo 

de trabalho desenvolvido em seis meses com reuniões, uma ou duas reuniões por mês, quando 

discutimos vários assuntos e a maneira de como isso poderia ser inserido nas ações futuras do 

CAU, MP, das Entidades de Ensino, das Prefeituras e das Entidades Profissionais”. 

Os Conselheiros fizeram uma rodada manifestando as suas considerações e parabenizaram o 

trabalho do GT de Acessibilidade. A convidada Beatriz Vasconcellos finalizou a discussão 

agradecendo o convite para participar do GT e considerou ter sido um aperfeiçoamento profissional 

e a possibilidade de ter visto um trabalho que caminhou bem; que nas propostas do grupo a curto, 

médio e longo prazo, desde ações bem imediatas do CAU, como o RRT e que antes dos trabalhos 

terem sido finalizados, já foi disparada uma ação que ela crê que dará frutos a outra ação, pois 

através da participação do Itamar Kalil, será dado o andamento do acordo entre o MP e o CAU/RJ e 

provavelmente será renovado, viabilizando o trabalho desenvolvido e a criação de algumas 

parcerias. Acredita que GT tenha conseguido uma riqueza de propostas com várias frentes que 

contribuirá de uma maneira geral para a ciência, para a aplicação, ao profissional de arquitetura e 

urbanismo.  

A Comissão preliminarmente, aprovou por unanimidade o Relatório Final do GT de 

Acessibilidade. 

7.4. Definido que será solicitada à Presidência deste Conselho, autorização para a realização das 

Reuniões Extraordinárias para os dias 08 e 22 de dezembro de 2016. 

 

8.  Extra Pauta  

 
8.1. Registro de Direito Autoral: 

      BEATRIZ CUNHA DE VASCONCELLOS 
       RDA nº 971 – Aprovado por unanimidade 

 
Obs.: Conselheira Angela Botelho pediu para registrar a importância do RDA para trabalhos 
realizados por arquitetos como consultorias para o poder público em geral e para o empresariado. 
 

9.  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 reunião às 12:20 horas. 

Assina abaixo o Coordenador da Comissão, presente na Reunião Ordinária 010/2016, que 

considera a presente Súmula aprovada em seu inteiro teor. 

 

Augusto César de Farias Alves ______________________________________________________ 

_______________________________________FIM_____________________________________ 


