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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 08/2019 DO 1 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO   2 

DE JANEIRO - CAU/RJ, REALIZADA EM 13 DE AGOSTO 3 

DE 2019. 4 

Aos 13 (treze) dias de agosto de 2019 (dois mil e dezenove), em primeira convocação às 16h e em 5 

segunda convocação às 16h30, na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de 6 

Janeiro, sito à Av. República do Chile, no. 230/23º. Andar – Centro – Rio de Janeiro, foi realizada 7 

a Reunião Plenária Ordinária do CAU/RJ de no. 08/2019, que teve início às 16h10, sob a 8 

coordenação do Presidente do CAU/RJ, Senhor Jeferson Roselo Mota Salazar, presença dos 9 

Conselheiros Titulares: Almir,Fernandes,  Daniel Mendes Mesquita de Sousa, Edivaldo Souza 10 

Cabral, Fernando Mendes G. Junior, Gustavo Monteiro Manhães, Jerônimo de Moraes Neto, Leila 11 

Marques da Silva, Lucas Alencar Faulhaber Barbosa, Lucas Teixeira Franco, Maíra Rocha Mattos, 12 

Maria Isabel de V. P. Tostes, Maria Lúcia Borges de Faria, Mariana Bicalho Moreira, Nadir 13 

Moreira da Silva, Paulo Sérgio Niemeyer Makhoul, Regina Cohen, , Sérgio Oliveira Nogueira da 14 

Silva ; Conselheiros Suplentes: Antônio Augusto Veríssimo, Carolina Marcondes de O. Ferreira 15 

e Simone Feigelson Deutsch, e Conselheiros que justificaram ausência: Armando Ivo de 16 

Carvalho Abreu, Luana Soares Pimenta,Manoel Vieira Gomes Junior; Pablo César Benetti  17 

Rogério Goldfeld Cardeman e Sandra Regina de B. Sayão Ferreira. O Presidente iniciou a reunião 18 

com o Item 1 – Verificação do Quórum, anunciando o número mínimo de 13 (treze) 19 

Conselheiros presentes para começar a sessão. Na sequência, Item 2 – Hino Nacional Brasileiro 20 

- convidou a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida convocou os Conselheiros 21 

XXXX para formar a mesa Diretora. Com esta composição reuniu-se o CAU/RJ para deliberar 22 

sobre os temas que compõem a pauta da Reunião Plenária Ordinária no. 08/2019.  – O Presidente 23 

registrou a presença do Conselheiro Federal, Carlos Fernando de Souza Leão Andrade, que 24 

procedeu a alguns comunicados, antes do início da sessão, com ênfase para dois fatos externos: 1) 25 

votação relativa à resolução do CAU/BR, que foi reprovada pelo Itamaraty por conta de uma 26 

alínea (relação mútua entre estrangeiros no Brasil e brasileiros no exterior) que depunha contra a 27 

participação do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 28 

OCDE. Esclareceu que tal decisão foi justificada, uma vez que nos países integrantes da OCDE 29 

não existe a questão da reciprocidade de trabalhos, e sim o livre movimento de capital, ponto 30 

essencial para o desenvolvimento econômico. Após debate, salientou a questão da plataforma 31 
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BIM (Modelagem de Informações da Construção, a ser apresentada nos processos de licitação, 32 

que será exigida pelo Governo Federal, a partir de 2021) que deve ser pautada e discutida com 33 

mais atenção pelos CAU/UF, pois até o momento o país não desenvolveu nenhuma tecnologia 34 

livre. Ao final, anunciou que votará contra a Resolução, assim que a matéria retornar à pauta. 35 

Encerrou os informes comunicando sobre a visita do Diretor de Patrimônio Material, Arquiteto 36 

Andrey, e do Chefe do Gabinete do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 37 

IPHAN ao CAU/BR. O foco da reunião foi a constante substituição (por questões políticas) dos 38 

superintendentes do IPHAN nos estados. Informou que, a cada votação no Congresso Nacional, 39 

há um grande remanejamento de cargos para contemplar pleitos dos deputados. Após 40 

detalhamento da matéria, o Conselheiro informou ter levantado a hipótese de se discutir a questão 41 

da tecnicidade, que deve estar inserida nas atribuições dos profissionais experientes em 42 

patrimônios material e imaterial. Em seguida, abriu-se breve debate. Sobre a suspensão da 43 

Resolução supramencionada, o Presidente informou que há um documento do Senado Federal 44 

intitulado TD171, de março de 2015, cujo teor é gravoso pois seu autor recomendou a extinção 45 

dos Conselhos de Arquitetura, Engenharia e Agronomia. Pediu ao Conselheiro Federal que o 46 

referido documento fosse resgatado e apresentado para discussão no plenário do CAU/BR. No que 47 

se refere à tecnologia BIM, apontada acima, ressaltou a importância de se discutir o tema. 48 

Aproveitou para informar que os Conselheiros Simone Feigelson Deutsch e Lucas Teixeira Franco 49 

têm levado a matéria para discussão na ABNT. Por fim, com relação ao IPHAN, esclareceu que o 50 

Conselheiro Manoel Vieira Gomes Júnior foi indicado para ocupar o cargo de superintendente do 51 

Instituto. Aproveitou para saudá-lo e desejar-lhe sucesso. Logo após, o Conselheiro Federal 52 

apresentou seus esclarecimentos finais. Na sequência, o Presidente anunciou que houve falha 53 

técnica no envio da Ata referente à reunião do dia 09 de julho de 2019. Nesses termos, propôs que 54 

o documento fosse discutido e aprovado na próxima plenária, o que foi acordado. Em 55 

continuidade, e antes do próximo ponto de pauta, o Presidente aproveitou o momento para 56 

homenagear todos os pais pelo seu dia, comemorado em 11 de agosto, especialmente às mães que 57 

desempenham o mesmo papel. Logo depois, anunciou e lamentou o falecimento do Arquiteto e 58 

Urbanista Demetre Anastassakis, que defendia e valorizava o plano e o projeto. Ao profissional 59 

foi oferecida uma salva de palmas. Em prosseguimento, Item 4 – Leitura de Extratos e 60 

Correspondências Recebidas e/ou Expedidas. O Presidente fez os seguintes informes: a) 61 

convite da OAB-RJ para o evento no dia 10 de setembro às 14h, na subseção de Campo Grande, 62 

para tratar de soluções referentes aos problemas de urbanismos daquela região; b) solicitação do 63 

CAU/BR para que o CAU/RJ converse com os parlamentares do Rio para apoiar a frente 64 
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parlamentar criada para apoiar os conselhos profissionais. A associação conta com a participação 65 

de 221 parlamentares, sendo 10 do Rio. Aproveitou o ensejo para solicitar que a relação de nomes 66 

dos parlamentares fosse encaminhada para os conselheiros para que haja uma ação coordenada, de 67 

efeito ampliado. Registrou reunião no dia 28 de agosto para tratamento da matéria; c) convite da 68 

Prefeitura do Rio para compor o Conselho Rio 2020, em reunião a ser agendada; d) pedido de 69 

reconhecimento de imunidade do IPTU do prédio do CAU/RJ, cujo processo administrativo 70 

tramitava na Prefeitura do RJ, inclusive, e ação judicial, já julgada procedente. Diante da decisão 71 

administrativa reconhecendo a imunidade, cessa a disputa judicial, ostentando o CAU/RJ a 72 

imunidade tributária ao IPTU, a partir do exercício de 2017, com direito a reaver a parcela que foi 73 

paga. Na sequência, Item 5 – Comunicados do Presidente. Os seguintes informes foram 74 

destacados: a) Jubileu de Ouro dos Engenheiros e Arquitetos, de Nova Friburgo, evento agradável 75 

e acolhedor, realizado no dia 20 de julho; b) lançamento do Projeto Morar, em Volta Redonda, 76 

ocorrido no dia 22 de julho, que está sendo patrocinado pelo CAU/RJ, do edital de ATHIS; c) 77 

oficinas de Fiscalização, realizadas na sede do CAU/RJ; d) reunião dos Conselheiros Gustavo 78 

Manhães e Lucas Franco com representantes da Câmara, CREA-RJ e Prefeitura de Campos de 79 

Goytacazes para discutir termos de cooperação técnica; e) reunião com a Associação Regional de 80 

Arquitetura e Urbanismo de Macaé – ARAU, juntamente com a Secretaria de Obras para debater 81 

questões como acessibilidade, projetos com a representação do CAU/RJ pelo Conselheiro 82 

Gustavo Monteiro Manhães, que informou que o tema central foi aprovação de projetos, pois 83 

havia algumas divergências entre analistas e profissionais, no que tange à acessibilidade. Nesse 84 

sentido, a Associação local propôs algumas ações, como um checklist para a organização prévia 85 

das informações e posterior análise dos projetos de acessibilidade. Durante o evento, foi aventada 86 

a possibilidade de se estruturar um seminário, com o apoio do CAU/RJ e da ARAU-Macaé, de 87 

treinamento ou de qualificação dos fiscais e dos profissionais da região, o que poderia ser 88 

estendido para outros municípios. Concluiu informando outros pontos do assunto. Sobre o tema, a 89 

Conselheira Regina Cohen complementou louvando a iniciativa da ARAU-Macaé, pois está 90 

havendo exigências com relação ao cumprimento da Lei de Acessibilidade, para qualquer obra. 91 

Por fim, parabenizou o ato e o Conselheiro Gustavo Monteiro Manhães por estar à frente do 92 

projeto, desejando que seja ampliado para todo o país. O Presidente prosseguiu com os 93 

comunicados: f) lançamento do edital CAU Mais Mulheres, no dia 05 de gosto, pela Comissão de 94 

Gênero; g) lançamento de três editais de Patrocínio, no dia 14 de agosto: Cultural, Assistência 95 

Técnica e de Política Urbana; h) Encontro com a Sociedade, a realizar-se nos dias 15 e 16 agosto  96 

em Petrópolis, cujo tema é Política Urbana e a Questão Ambiental; i) Seminário sobre 97 
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“Arquitetura, Urbanismo e Turismo”, promovido pela Uni-Rio, no dia 16 de agosto, que será 98 

organizado pelas Conselheiras Leila Marques da Silva e Simone Feigelson Deutsch; j)  I 99 

Seminário de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, que ocorrerá no dia 21 de 100 

agosto , na cidade de Maricá; l) Fórum Niemeyer, que acontecerá em São Paulo, no Memorial da 101 

América Latina, na Biblioteca Latino-Americana; m) Nos dias 19 e 20 de agosto ocorrerá, na 102 

UFRJ, um seminário e uma exposição sobre os 100 Anos do Arquiteto e  Urbanista Sérgio 103 

Bernardes. n) Em seguida, informou que os Arquitetos podem entrar em contato com o setor de 104 

Fiscalização através do whatsap n. (21) 99857-9615 e pelo atendimento: (21) 96707-5207; o) por 105 

fim, anunciou o grande sucesso do evento ARQGUIA, que foi marcado por visitas guiadas; o 106 

Cons.Lucas Franco complementou a informação dizendo do grande sucesso do programa que 107 

deve ser repetido no que vem; que teve a participação da Cons.Regina Cohen ; que o próximo será 108 

na Praça Tiradentes. Ao final, a Conselheira Simone Feigelson Deutsch reforçou a importância da 109 

participação de todos no Seminário sobre Arquitetura, Urbanismo e Turismo promovido pela 110 

UNIRIO , antes mencionado. Após, informou que está integrando uma revista on-line da Uni-Rio, 111 

que será lançada no mesmo dia do Seminário, e que o segundo volume da publicação será 112 

dedicado à Arquitetura e Urbanismo e Turismo. Por último, anunciou a reunião sobre Norma de 113 

Perícias, que acontecerá no dia 14 de agosto, no IBAPE-RJ. Em prosseguimento, Item 6 – 114 

Ordem do Dia, subitem 6.1 – Proposta de Acordo de Cooperação/Termo de Fomento com a 115 

Escola de Samba Unidos da Tijuca para o Carnaval 2020, no valor de até R$ 1milhão de 116 

reais. Após algumas conversas com a diretoria da Escola, o Presidente informou que o tema do 117 

enredo para o Carnaval 2020 será Arquitetura e Urbanismo. Ponderou que o evento tem grande 118 

alcance nacional e internacional, com média de público em mais de 160 países, 70 milhões de 119 

telespectadores/dia e 75 mil pessoas/dia na Sapucaí. Prosseguiu com outros dados quantitativos 120 

sobre a projeção do evento, a partir das redes sociais e de outros meios de comunicação. Enfatizou 121 

a existência dos 10 anos do conjunto autárquico CAU que será comemorado em 2020, na cidade 122 

do RJ, que foi considerada capital Mundial da Arquitetura. Ponderou, ainda, que o tema 123 

Arquitetura será tratado nos próximos eventos de diversas formas, como instrumento de 124 

transformação social, Arquitetura como patrimônio dos povos, e não como patrimônio de uma 125 

parcela da população, daí a importância de associar a imagem do CAU/RJ à maior festividade 126 

popular do país. Em seguida, destacou o histórico da Escola de Samba, marcado essencialmente 127 

pela ligação com a Arquitetura, Urbanismo, população e saúde; que o carnavalesco é o Paulo 128 

Barros. Finalizou destacando alguns pontos os quais julgou relevantes, além dos custos relativos à 129 

inserção de publicidade nos meios de comunicação, na quadra da Escola de Samba, e no 130 
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Sambódromo, em diversos tipos de materiais. Em seguida, explicou que o valor proposto para o 131 

termo de fomento é de até R$ 1milhão de reais e cooperação técnica, que poderá ser abatido com 132 

os valores captados pela iniciativa privada. Nesse sentido, a possibilidade de não desembolso do 133 

CAU/RJ é real. Complementou informando que nos próximos dias terá reunião, em SP, com a 134 

iniciativa privada para viabilizar o financiamento desse projeto. Concluída a apresentação, abriu-135 

se longo debate, com realce para algumas questões, como a possibilidade de se criar atos de 136 

proteção para a imagem do CAU/RJ frente à imensa projeção que haverá com o evento proposto; 137 

ênfase no monitoramento da parte cultural da Arquitetura para que o tema seja tratado como um 138 

serviço que edifica o ambiente da sociedade; proposta de criação de uma comissão para 139 

acompanhar periodicamente o desenvolvimento deste trabalho; formalização do processo, a partir 140 

de argumentos consistentes, para responder à sociedade, caso haja questionamentos acirrados. 141 

Terminadas as manifestações, o Presidente esclareceu que o propósito do evento é a promoção da 142 

Arquitetura e do Urbanismo, como instrumentos de função social, que venha a contribuir para a 143 

transformação e a melhoria da sociedade, através da linguagem popular. Com referência ao termo 144 

de cooperação a ser elaborado, ressaltou a sinopse, que deve ter as influência do CAU/RJ, e que 145 

precisa conter resumos técnicos e abrangentes sobre Arquitetura e Urbanismo. Finalizou 146 

destacando as análises jurídicas que estão sendo feitas pelo CAU/RJ para que haja a maior 147 

segurança jurídica possível nos atos que acompanharão esse projeto. Logo após, a Conselheira 148 

Maria Lucia pediu a palavra entendendo que o projeto é interessante pela divulgação da profissão, 149 

que atende à sociedade; que sua preocupação é apenas quanto à cooperação técnica, pelos espaços 150 

que teria o CAU para opinar, com uma curadoria que pudesse preservar a imagem do CAU/RJ, 151 

relacionada com o social. A Conselheira Leila Marques manifestou-se dizendo que o projeto é 152 

maravilhoso, que não apoiar seria uma ignorância, como não apoiar culturalmente para que a 153 

arquitetura não seja abordada somente pelo aspecto de nossos grandes nomes ou prédios, ou lata 154 

d´água na cabeça, não cair no lugar comum; apoiar com muito dinheiro e poder cair nessa vala; 155 

que só interessa entrar no projeto se realmente for dada a cobertura total do enredo e de como se  156 

quer divulgar a arquitetura e urbanismo e não só no lúdico da arquitetura. O Conselheiro Edivaldo 157 

Souza Cabral discorreu sobre a história do Carnaval, que fez parte da sua vida familiar, e 158 

aproveitou o ensejo para ressaltar a participação do CAU/RJ neste evento, sobretudo nos 159 

momentos atuais em que os órgãos que regulamentam as profissões estão sofrendo ataques do 160 

Governo Federal. Por fim, o Conselheiro Lucas Alencar Faulhaber Barbosa conjecturou sobre 161 

alguns aspectos mencionados e aproveitou o momento para defender a tese de que o CAU/RJ não 162 

deseja se vangloriar do Carnaval 2020 para se beneficiar de qualquer aspecto, que não seja o de 163 
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popularizar a profissão Arquitetura e Urbanismo. A matéria seguiu ampliada com desdobramentos 164 

de alguns pontos acima mencionados, com destaque para a sugestão de que o evento aborde 165 

também temas como Assistência Técnica, e que, ao final, essa ação tenha um efeito prático e 166 

transformador para a classe profissional e para a sociedade em geral. Em conclusão, o Conselheiro 167 

Jerônimo de Moraes Neto propôs que o Presidente convocasse outros conselhos para investir 168 

social e financeiramente no evento; aproveitou para questionar sobre o apoio da iniciativa privada, 169 

uma vez que o CAU/RJ é uma autarquia federal. O Conselheiro Antônio Augusto Veríssimo 170 

destacou o pragmatismo que deve permear todo o projeto, além de ter enfatizado o fato de o 171 

CAU/RJ não ser uma instituição patrocinadora da cultura e que o Carnaval, neste caso, é um canal 172 

oportuno e popular para que a público conheça a profissão diretamente. A Conselheira Carolina 173 

Marcondes Ferreira manifestou-se dizendo que se incomodou com a contrapartida de ter 174 

participação em sinopse porque é contra a idéia de que só os arquitetos podem falar de arquitetura; 175 

que o carnaval em si é uma função social; que sempre há a preocupação quanto ao apoio 176 

financeiro, mas o maior problema é a ignorância sobre a importância da arquitetura; gostaria de 177 

contribuir tecnicamente mas sem qualquer pressão sobre o conteúdo; a arquiteturas sendo 178 

reconhecida pela sociedade. O Conselheiro Fernando Mendes ponderou que 2020 é o ano da 179 

arquitetura; que o carnaval potencializa a discussão da arquitetura, que é uma comunicação direta 180 

com o povo, importante para mostrar o resultado do trabalho do arquiteto, e de como é importante 181 

ter um conselho que fiscalize a profissão; acredita num bom resultado de comunicação e que 182 

apoia a iniciativa.  Ponderações concluídas, o Presidente informou que todas as questões e 183 

termos do documento serão avaliados pela Comissão de Planejamento e Finanças-CPFI e 184 

instruídos pelo setor jurídico do Conselho. Aproveitou para salientar que o encaminhamento 185 

proposto foi o de autorizar o início do projeto, e que as observações ali colocadas serão 186 

acolhidas para posteriores ajustes e apreciação em Plenária. Nesses termos, seguiu-se para a 187 

votação eletrônica. Após a apuração dos votos, o Item foi aprovado com 17 votos dos 188 

Conselheiros: Almir Fernandes, Antônio Augusto Veríssimo, Carolina Marcondes de O. Ferreira, 189 

Edivaldo Souza Cabral, Fernando Mendes G. Junior, Gustavo Monteiro Manhães, Jerônimo de 190 

Moraes Neto, Leila Marques da Silva, Lucas Alencar Faulhaber Barbosa, Lucas Teixeira Franco, 191 

Maíra Rocha Mattos, Maria Isabel de V. P. Tostes, Maria Lúcia Borges de Faria, Mariana Bicalho 192 

Moreira, Nadir Moreira da Silva, Paulo Sérgio Niemeyer Makhoul e Sérgio Oliveira Nogueira da 193 

Silva, e 02 votos de abstenção dos Conselheiros: Regina Cohen e Simone Feigelson Deutsch 194 

Ainda sobre a constituição da Comissão organizadora proposta, seis nomes foram indicados: 195 

Carolina M. de O. Ferreira, Edivaldo Souza Cabral, Leila Marques da Silva, Rodrigo 196 
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Bertamé, Lucas Teixeira Franco e Paulo Sérgio Niemeyer Makhohl, que foram aprovados 197 

por aclamação. Em andamento, subitem 6.2 – Proposta de Acordo de Cooperação com a 198 

Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro-SEAERJ para a 199 

comemoração da Semana do Arquiteto 2019, no valor de R$ 10 mil reais. A Conselheira 200 

Maria Isabel de V. Porto Tostes prestou informações sobre o evento, que pretende apresentar o 201 

panorama das atividades e atribuições dos profissionais de Arquitetura e Engenharia junto aos 202 

órgãos do município e do estado do RJ. O intuito é buscar informações, de como é realizado o 203 

acervo técnico desses profissionais. O evento acontecerá no dia 15 de dezembro, juntamente com 204 

a tradicional Corrida do Engenheiro e do Arquiteto do estado do RJ. Prosseguiu detalhando outras 205 

informações do evento. Concluída a apresentação, iniciou-se a votação eletrônica. Após a 206 

apuração dos votos, o Item foi aprovado com 16 votos dos Conselheiros: Antônio Augusto 207 

Veríssimo, Carolina Marcondes de O. Ferreira, Edivaldo Souza Cabral, Fernando Mendes G. 208 

Junior, Jerônimo de Moraes Neto, Leila Marques da Silva, Lucas Alencar Faulhaber Barbosa, 209 

Maíra Rocha Mattos, Maria Isabel de V. P. Tostes, Maria Lúcia Borges de Faria, Mariana Bicalho 210 

Moreira, Nadir Moreira da Silva, Paulo Sérgio Niemeyer Makhoul, Regina Cohen, Sérgio 211 

Oliveira Nogueira da Silva e Simone Feigelson Deutsch. Na sequência, subitem 6.3 – Proposta 212 

de substituição de membro da Comissão de Acessibilidade. O Presidente informou que o pleito 213 

se deve pela saída de um dos integrantes da Comissão. A Conselheira Regina Cohen, 214 

coordenadora da Comissão, indicou o nome do Conselheiro Gustavo Jucá Ferreira Jorge, em 215 

substituição ao Conselheiro Vicente Rodrigues. Como não houve manifestações, procedeu-se à 216 

votação eletrônica. Após a apuração dos votos, o Item foi aprovado com 15 votos dos 217 

Conselheiros: Antônio Augusto Veríssimo, Carolina Marcondes de O. Ferreira, Edivaldo Souza 218 

Cabral, Fernando Mendes G. Junior, Leila Marques da Silva, Lucas Alencar Faulhaber Barbosa, 219 

Maíra Rocha Mattos, Maria Isabel de V. P. Tostes, Maria Lúcia Borges de Faria, Mariana Bicalho 220 

Moreira, Nadir Moreira da Silva, Paulo Sérgio Niemeyer Makhoul, Regina Cohen, Sérgio 221 

Oliveira Nogueira da Silva e Simone Feigelson Deutsch . Em seguimento, subitem 6.4 - 222 

Proposta de Substituição de membro da Comissão de Assistência Técnica – ATHIS. A 223 

Conselheira Maíra Rocha Mattos, Coordenadora da Comissão, apresentou o nome da nova 224 

integrante: Arquiteta Núbia Nemésio, formada pela FAU-UFRJ, mestre em Urbanismo, pelo 225 

Prourbe, tem larga experiência em projetos urbanos arquitetônicos de interesse social. Atualmente, 226 

trabalha como professora em dois centros universitários e integra o Núcleo de Assessoria e 227 

Pesquisa. Como não houve oposições, iniciou-se a votação eletrônica. Após a apuração dos 228 

votos, o Item foi aprovado com 15 votos dos Conselheiros: Antônio Augusto Veríssimo, 229 
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Carolina Marcondes de O. Ferreira, Edivaldo Souza Cabral, Fernando Mendes G. Junior, Leila 230 

Marques da Silva, Lucas Alencar Faulhaber Barbosa, Maíra Rocha Mattos, Maria Isabel de V. P. 231 

Tostes, Maria Lúcia Borges de Faria, Mariana Bicalho Moreira, Nadir Moreira da Silva, Paulo 232 

Sérgio Niemeyer Makhoul, Regina Cohen, Sérgio Oliveira Nogueira da Silva e Simone Feigelson 233 

Deutsch. Em seguida, subitem 6.5 – Aprovação da criação de GT da Comissão de Exercício 234 

Profissional – CEP sobre RRTs. O Conselheiro Fernando Mendes G. Júnior, Coordenador da 235 

Comissão, informou que o CAU/BR colocou sob consulta mudança na Resolução n. 9193, que 236 

trata dos RRTs, até o final do mês. Após, anunciou os nomes dos integrantes que farão parte da 237 

referida Comissão, do qual também fará parte: Gustavo Monteiro Manhães, Luana Soares 238 

Pimenta, Lucas Teixeira Franco, Sandra Regina de B. Sayão Ferreira e Diane Bianchi, arquiteta 239 

analista da gerência técnica. Nesses termos, procedeu-se à votação eletrônica. Após a apuração 240 

dos votos, o Item foi aprovado com 16 votos dos Conselheiros: Antônio Augusto Veríssimo, 241 

Edivaldo Souza Cabral, Fernando Mendes G. Junior, Jerônimo de Moraes Neto, Leila Marques da 242 

Silva, Lucas Alencar Faulhaber Barbosa, Maíra Rocha Mattos, Maria Isabel de V. P. Tostes, Maria 243 

Lúcia Borges de Faria, Mariana Bicalho Moreira, Nadir Moreira da Silva, Paulo Sérgio Niemeyer 244 

Makhoul, Regina Cohen, Sérgio Oliveira Nogueira da Silva e Simone Feigelson Deutsch. 245 

Registre-se o voto verbal da Conselheira Carolina Marcondes de O. Ferreira. Posteriormente, 246 

Item 6.6 – Processo da Comissão de Ética e Disciplina - CED, subitem 6.6.1 – Processo n. 247 

2017-4-0130 (pedido de vista). A Conselheira Nadir Moreira da Silva procedeu à relatoria do 248 

referido Processo. Registre-se que não houve impedimentos para julgá-lo. Após a narrativa, a 249 

Conselheira declarou o voto da Comissão, que se deu pela Advertência Reservada, conforme 250 

artigo 62, alínea 1, do Código de Ética Disciplinar. Antes do início do debate, o Presidente 251 

anunciou a necessidade de se prorrogar a sessão até às 20h, o que foi aprovado por 252 

unanimidade; horário, este, em que será apreciado o Processo CED n. 2014-0558. Retomado 253 

o Item, abriu-se breve debate. Terminadas as manifestações, passou-se para a votação 254 

eletrônica. Após a apuração dos votos, o Item foi aprovado com 12 votos dos Conselheiros: 255 

Antônio Augusto Veríssimo, Edivaldo Souza Cabral, Jerônimo de Moraes Neto, Leila Marques da 256 

Silva, Lucas Teixeira Franco, Maíra Rocha Mattos, Maria Isabel de V. P. Tostes, Maria Lúcia 257 

Borges de Faria, Nadir Moreira da Silva, Regina Cohen, Sérgio Oliveira Nogueira da Silva e 258 

Simone Feigelson Deutsch, e 03 votos de abstenção dos Conselheiros: Carolina Marcondes de 259 

O. Ferreira, Fernando Mendes G. Junior e Lucas Alencar Faulhaber Barbosa. Antes de prosseguir 260 

para o próximo Item, o Presidente anunciou inversão de pauta, seguindo primeiramente para o 261 

Item 6.8 – Processos Éticos, subitem 6.8.1 – Processo CED n. 2014-0558. O Conselheiro 262 
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Sérgio Oliveira Nogueira da Silva iniciou a exposição do referido processo, cujo voto se deu pela 263 

Advertência Pública e aplicação de multa de quatro anuidades, conforme preconiza a Resolução 264 

143, de 23 de junho de 2017, e seus anexos. Registre-se que não houve objeções para julgá-lo. 265 

Finalizado o relatório, iniciou-se o debate. Em seguida, passou-se para a votação eletrônica. 266 

Após a apuração dos votos, o Item foi aprovado com 16 votos dos Conselheiros: Antônio 267 

Augusto Veríssimo, Carolina Marcondes de O. Ferreira, Edivaldo Souza Cabral, Fernando 268 

Mendes G. Junior, Jerônimo de Moraes Neto, Leila Marques da Silva, Lucas Alencar Faulhaber 269 

Barbosa, Lucas Teixeira Franco, Maíra Rocha Mattos, Maria Isabel de V. P. Tostes, Maria Lúcia 270 

Borges de Faria, Nadir Moreira da Silva, Paulo Sérgio Niemeyer Makhoul, Regina Cohen, Sérgio 271 

Oliveira Nogueira da Silva e Simone Feigelson Deutsch . Ao final, o Presidente comunicou que a 272 

deliberação n. 14.2018, do CAU/BR, será encaminhada para todos os Conselheiros. Segue a 273 

íntegra de uma parte do documento: “1) aprovar que somente serão convocados e/ou convidados 274 

para participar de reuniões, eventos ou missões de interesse dos CAU/UF ou do CAU/BR, 275 

Conselheiros titulares ou suplentes que estiverem adimplentes em relação as suas anuidades e 276 

prestações de contas, segundo as definições dos normativos do CAU/BR”. Vencidos todos os 277 

pontos de pauta e, não havendo quem desejasse fazer o uso da palavra, o Presidente do CAU/RJ, 278 

Senhor Jeferson Roselo M. Salazar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião 279 

Plenária n. 08/2019, que 20h. E, para constar, eu, Marina Burges Olmos, revisei a presente Ata 280 

que foi lavrada por serviço terceirizado e que vai assinada por mim e pelo Presidente do 281 

CAU/RJ, Senhor Jeferson Roselo M. Salazar. Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2019. 282 

 283 

 284 

_________________________               __________________________ 285 

    Marina Burges Olmos                                                      Jeferson Roselo M. Salazar 286 

   Secretária-Geral da Mesa                                Presidente do CAU/RJ   287 


