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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 10/2020 1 

DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO 2 

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

OUTUBRO DE 2020. 4 

Aos 13 dias do mês de outubro de 2020,  em primeira convocação, a reunião remota 5 

da Plenária Ordinária do CAU/RJ de n. 10/2020, teve início às 16h11 sob a 6 

coordenação do Presidente do CAU/RJ, Jeferson Roselo M. Salazar, com a 7 

verificação da presença dos Conselheiros Titulares: Almir Fernandes, Davide 8 

Siffert Dulcetti, Vinicius Chiessi, Edivaldo Souza Cabral, Fernando Mendes,  9 

Jerônimo de Moraes Neto, Leila Marques da Silva, Lucas Alencar Faulhaber 10 

Barbosa, Lucas Teixeira Franco, Maira Mattos Rocha, Maria Isabel de V. P. Tostes, 11 

Maria Lucia Borges, Mariana Bicalho, Nadir Moreira,  Pablo César Benetti, Regina 12 

Cohen, Rogério Cardeman, Sandra Sayão, Sérgio Oliveira Nogueira da Silva e 13 

Sydnei Menezes; Conselheiros Suplentes: Antonio Augusto Verissimo, Vinicius 14 

Chiesse, Vicente de Paula,. Conselheiros que justificaram ausência: Daniel 15 

Mendes de Sousa (licenciado), Gustavo Manhães, Luana Pimenta, Manoel Vieira 16 

(licenciado). O Presidente iniciou a reunião com o Item 1 – Verificação do Quórum, 17 

anunciando o número mínimo de 14 (quatorze) Conselheiros presentes para 18 

começar a sessão e execução do Hino Nacional Brasileiro – dispensada a 19 

execução do Hino Nacional. – Item 2 – Aprovação das Ata da Reunião Plenária 20 

Ordinária de setembro de 2020, realizadas em 08 de setembro de 2020. Houve 21 

pedido de retificações às atas, em vermelho, formuladas pela Conselheira Leila 22 

Marques e o Conselheiro Davide Dulcetti que foram exibidas na tela. Colocada em 23 

votação a ata de setembro, com as inserções solicitadas, foi aprovada com 16  24 

votos favoráveis,  três abstenções, zero contrários. 3. Apresentação da pauta e  25 

Comunicados da presidência. O Conselho Diretor pediu inversão de pauta para 26 

que sejam votados os ad referendum (4.1. e 4.2.) e imediatamente após, 27 

deliberações sobre os processos.  Maira pediu a palavra para informar que o item 28 

4.5. estava na última reunião e não foi votado na última plenária por falta de quórum. 29 

Presidente informou que entrará depois dos ad referendum. Colocada em votação 30 

a inversão de pauta, para que os pontos 4.1.,4.2. e 4.5. Sejam apreciados e 31 

deliberados primeiro, para depois retomar a ordem da pauta, recebeu 20 votos 32 

favoráveis, 01 voto de abstenção e zero votos contrários. 4.1. Ad referendum 33 

sobre a suspensão das reuniões plenárias para discutir e deliberar sobre Regimento 34 

Interno. O Presidente justificou o ato, com base no Regimento Eleitoral que veda a 35 

modificação do R.I. até o final do ano, sugerindo que se recomende à próxima 36 

gestão a admissão desse trabalho já realizado. Colocada em discussão, o 37 

Conselheiro Jeronimo fez um comentário sobre a maldição do regimento que não 38 

consegue ser homologado e apoia o ad referendum mas acha importante 39 

compreender que a maioria dos CAU/UF não tem o seu regimento homologado no 40 

CAU e que nosso regimento continua valendo. Cons.Maira, aproveita para sugerir 41 

que seja iniciativa desta plenária recomendar para a próxima plenária que a 42 

discussão se dê o quanto antes.   Não havendo mais inscrições, colocou-se em 43 

votação o ad referendum que suspendeu as plenárias para aprovação do RI, 44 

com 19 votos favoráveis, 01 voto de abstenção e zero votos contrários.4.2. Ad 45 

referendum do RRT provisório.  Justificou que essa discussão foi muito grande no 46 
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fórum de presidentes e no CD do CAU/RJ, com o coordenador da CEP; isto foi 47 

compartilhado com muitos CAUs porque foi muito bem elaborado, tem validade de 48 

30 dias, prorrogáveis por mais 30.  Dada a palavra ao Conselheiro Fernando, 49 

reiterou a fala do Presidente, informando que o RS colocou esse sistema em prática 50 

em word e achou importante ter isso também aqui; que criou em google form mais 51 

seguro. Colocado em votação o ato ad referendum da criação do RRT 52 

provisório, recebeu 19 votos favoráveis, 01 voto de abstenção e zero votos 53 

contrários, com a declaração de voto favorável do Cons.Antonio Verissimo. 4.5.  54 

Recondução das Conselheiras Maira Rocha e Carin Dornellas no Conselho 55 

Municipal de Transportes, até o dia 30 de dezembro de 2020.Cons. Davide pediu a 56 

palavra para dizer que continua sem fazer parte de comissão, e que está à 57 

disposição, que já vem comentando isso e que deseja a CEP. A Chefe de Gabinete 58 

Patricia esclareceu que as comissões são eleitas no começo do ano, e que isso não 59 

é possível agora, mas que ele pode ser ouvinte de qualquer outra, que não há vagas 60 

abertas. Jeferson perguntou se ele quer participar como convidado da CEP, e o 61 

Cons.Fernando aprovou. Jeferson recomendou à SGM que o Cons.Davide seja 62 

convidado como ouvinte da CEP. Colocada em votação a recondução, recebeu 18 63 

votos favoráveis, zero contrários e zero abstenções. 5.2. Recursos ao Plenário. 64 

5.2.1. Relatora Mariana Bicalho, processo n.  2015-0392. Após o relatório e 65 

debates, colocado em votação o relatório recomendando manter a multa aplicada 66 

pelo entendimento coletivo de que houve exercício ilegal da profissão; também a 67 

necessidade de não gerar confusão, definindo claramente termos e distinções com 68 

designer de interiores. Colocado em votação o relatório, pela manutenção do 69 

auto de infração, com a multa, por exercício ilegal da profissão, 17 votos 70 

favoráveis; zero votos de abstenção, 01 voto contrário. Paralelamente, o 71 

Presidente determinou que o gabinete oficie o Instituto Vital Brasil, pedindo para 72 

declarar quais são as atividades específicas do cargo. 5.2.2. Relatora Cons. 73 

Cristina Reis - Proc. Nº 2015-0410. Justificou-se por não ter relatado o processo 74 

por excesso de trabalhando, pedindo a redistribuição do processo (Nota da SGM- 75 

após esta plenária, a SGM verificou que o referido processo foi devidamente 76 

relatado pela Conselheira Teresa Cristina Reis em março de 2018. O equívoco 77 

deveu-se ao fato do livro de cargas não ter sido atualizado na oportunidade em 78 

houve o relato e a devolução do processo físico). 5.2.3. Relator Conselheiro 79 

Vicente de Paula Alvarenga - PAC 1021210. Apresentou suas conclusões. 80 

Colocado em votação, obteve 11 votos favoráveis, 01 voto de abstenção e zero 81 

votos contrários. O conselheiro encaminhará outro relatório complementar e 82 

assinado 5.2.4. Relatora Cons. Mariana Bicalho - PAC 3261. Após relato de 83 

recurso à plenária sobre indeferimento de impugnação apresentada à CPFI de 84 

cobrança de dívida, a conclusão pela confirmação da decisão da CPFI, obteve 15 85 

votos favoráveis; zero votos de abstenção e 01 voto contrário. 5.2.5. Relator 86 

Cons. Edivaldo Cabral - PAC 2901.Após relatório e manifestações, o conselheiro 87 

Edivaldo incorporou em seu voto as opiniões do Conselheiro Pablo e Conselheira 88 

Maira. Colocado em votação o relatório e voto, pela manutenção da cobrança de 89 

2013 a 2016 com suspensão de 2017 em diante, votaram favoravelmente, 14 90 

votos e 01 abstenção e 01 contrário. O Conselheiro vai complementar o voto e 91 

encaminhar assinado .5.2.6. Relatora Cons. Noêmia Barradas - PAC 0613. A 92 

relatora parabenizou o grupo de trabalho da dívida ativa pelo excelente trabalho, 93 
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com relatórios pormenorizados. Colocado o relatório em votação, obteve 13 votos 94 

favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. 5. Para deliberação da 95 

Plenária 5.1. Ratificação pela Plenária de processos com decisão da CPFI pela 96 

procedência das impugnações apresentadas. Colocada em votação, verificou-97 

se não haver mais quórum, razão pela qual o Presidente encerrou a reunião, 98 

deixando de ser deliberados os pontos 4.3. e 4.4 (prorrogação do trabalho remoto 99 

até a plenária de novembro e calendário de eventos).  A reunião foi encerrada às 100 

19h21. Eu, Marina Burges, secretária da mesa, lavrei a presente Ata que vai 101 

assinada por mim e pelo Presidente do CAU/RJ, Jeferson Roselo M. Salazar. Rio 102 

de Janeiro, 13 de outubro de 2020. 103 

 104 

                                         105 

 106 

 107 

 108 

Marina Burges Olmos                                             Jeferson Roselo M. Salazar 109 

   Secretária da Mesa                                       Presidente do CAU/RJ   110 


