SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA – 07/01/2013
de 18:00 às 20:00 horas

Local:
1. Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar

Assuntos Tratados:
1.
2.
3.
4.
5.

Posição do CAU em relação à queda do menino em hotel na Barra da Tijuca.
Ofício CAU/BR: Orçamento CAU/RJ 2013
Relatório trabalho Paulo Azeredo (por Adriana Aloutto)
Relatório nova estrutura da Fiscalização (por Adriana Aloutto)
Outros

Deliberações da Reunião:
1.

Deliberado por somente a divulgação do laudo elaborado pelo Instituto Carlos
Éboli, e se for detectado erro de projeto / execução, aí sim caberá ao CAU/RJ fazer
apuração de responsabilidade. Deliberado por oficiar o Instituto Carlos Éboli e
soltar uma nota a sociedade informando-os a posição do CAU/RJ.

2.

Aprovado o encaminhamento do ofício.

3.

Assunto não tratado.

4.

O Diretor Técnico Adjunto Luiz Damião apresentou a proposta da estrutura da
fiscalização tendo um gerente e pessoal de nível técnico para atuarem diretamente
na fiscalização, agindo principalmente em um serviço de inteligência, com
levantamentos e criação de relatórios. Sendo solicitando pela Diretora Técnica Ilka
Beatriz solicitou uma reavaliação do projeto aprovado, onde consta a contratação de
arquitetos para o cargo de agente de fiscalização.

5.

A Diretora Técnica Ilka Beatriz passou informe sobre a reunião realizada junto ao
Corpo de Bombeiros – Praça República deliberou-se por encaminhar ao Órgão um
ofício encaminhando a Legislação, Resoluções e Normativos, para o
reconhecimento do CAU/RJ.

6.

Pela quantidade considerada de problemas referente à emissão de carteiras com
dados errados, deliberou-se por encaminha ofício ao CAU/BR solicitando
providências.

7.

Após o encerramento do contrato do CAU/BR com a VALID, deliberou-se por
solicitar ao IAB, a Prefeitura de Niterói e o SARJ a liberação de funcionários
próprios, que possam ser liberados ao CAU/RJ para se tornarem os operadores dos
equipamentos de coletas de dados junto aos profissionais, não necessitando assim
da presença de funcionários nossos.

8.

Deliberou-se por encaminhar, por e-mail, a todos os diretores a proposta para a
nova estrutura organizacional, com organograma e tabelas para a prévia análise e
decisão na próxima reunião de Diretoria em 14 de janeiro.

9.

Solicitar ao Dr. João Balsini que encaminhe a minuta do novo Regimento Interno
para análise dos Diretores.

10. Foi informado que durante o ano de 2012 não foi paga ajuda de custo aos Diretores
pela participação em reunião de Diretoria, após entendimento de tratar-se de
compromisso previamente acertado. Foi proposta pela Diretora Técnica Ilka Beatriz
propôs a criação de uma Instrução Normativa criando um instrumento que
possibilite a concessão de diária aos Diretores possibilitando a ela a participão,
deliberado por encaminha o assunto ao Departamento Jurídico para análise e
parecer para posterior decisão.
Presenças na Reunião:
1. Sydnei Dias Menezes
2. Celso Evaristo da Silva
3. Lilia Varela Clemente dos Santos
4. Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes
5. Alexander dos Santos Reis
6. Andrea Queiroz Rêgo
7. Luiz Damião Teixeira da Silva
8. Luiz André de Barros Falcão Vergara

