
 

 

 

COMISSÃO REGIMENTAL DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E 
FISCALIZAÇÃO 

REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2021 
 

 

DATA  : 17 de maio de 2021. 

HORÁRIO  : 14h00 

LOCAL : Virtual – Zoom Meetings (Link: https://us02web.zoom.us/j/81818831191)  

MEMBROS 

TITULARES SUPLENTES 

Coordenador: Cons. Marcelo Silva Ferreira Cons.ª Damile Menezes Pessoa Mata 

Cons.ª Márcia Silva dos Reis Cons.ª Manoela de Siqueira Leiro 

Cons. Marcos Malamut Cons. Marcio Davi Menezes Andrade 

 

PAUTA:  

1. Discussão sobre o evento CanAU - questões levantadas pelos profissionais no ato da 

inscrição; 

2. (ANEXO I): Apreciação da solicitação nº 162351 de registro da empresa Escalar - 

Coletivo de Assessoria Técnica Popular, CNPJ: 39.778.316/0001-44, que é uma entidade 

sem fins lucrativos com 11 membros, sendo 7 (sete) arquitetos e urbanistas registrados no 

CAU, 1 (uma) arquiteta e urbanista sem registro no CAU, 2 (duas) estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo e 1 (uma) professora de Geografia. No CNPJ da pessoa jurídica constam as 

seguintes atividades econômicas no âmbito da Arquitetura e Urbanismo: 

71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; 

71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; e 

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas. 

Os objetivos da entidade e as atividades a serem desenvolvidas para alcançar esses objetivos 

estão dispostos no estatuto que segue anexo. 

3. (ANEXO II): Apreciação da solicitação nº 163613 de registro do Consórcio Ilumina 

Salvador, CNPJ 37.092.691/0001-00, formado pelas empresas ILUMITECH CONSTRUTORA 

LTDA – CNPJ º 04.375.003/0001-60 - registro CAU nº PJ45570-1; METRO ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA – CNPJ 07.478.417/0001-03 – sem registro no CAU; QUALY 

ENGENHARIA LTDA – CNPJ 05.903.304/0001-82 – registro CAU nº PJ42494-1 e SRE 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 03.597.937/0001-84 – sem registro no CAU. 

O objeto do Consórcio é a execução de serviços de engenharia e obras, quais sejam: 

manutenção corretiva, preventiva, obras de infraestrutura de iluminação pública, com a 

instalação de postes, luminárias e circuito, seccionamento e proteção exclusivos para 
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iluminação pública viária, Eventos (festas populares) e Fontes Luminosas do município de 

Salvador, Bahia, para a área 02 (lote 2), cuja área compreendida: Prefeituras-bairros 

Centro/Brotas, Liberdade/São Caetano, Cidade Baixa, Cabula/Tancredo Neves, conforme 

edital de concorrência nº 004/2019 da Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP da 

Prefeitura Municipal de Salvador. No CNPJ do Consórcio consta apenas a atividade 

econômica: 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica no âmbito da Arquitetura e Urbanismo. 

4. Deliberação sobre emissão de RRTs para acervo técnico e posterior solicitação de registro 

de direito autoral de anteprojetos de projetos urbanísticos, paisagísticos e arquitetônicos de 

equipamentos turísticos desenvolvidos no desempenho de cargo/função técnica na Prefeitura 

Municipal de Camaçari, como também do desenvolvimento do projeto básico de tais 

anteprojetos como profissional autônoma após exoneração do cargo/função técnica. 

5. O que ocorrer. 

 

NOTAS (Gerência Técnica): 

i) As manifestações da GETEC, ASSEJUR e Direção Geral quanto aos itens 2 e 3 serão enviadas até 

6a F, dia 14/05. 

ii) A demanda do item 4 surgiu em atendimento via whatsapp, sendo orientado que a profissional 

enviasse e-mail oficializando os questionamentos, o que não foi feito até o presente momento. Então, 

talvez seja melhor pautar esse item no que ocorrer, se for o caso. 

 

Salvador, 12 de maio de 2021. 

 

 

Raquel Amado Frutuoso 

Assistente Operacional da Presidência 
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