SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

REUNIÃO DE DIRETORIA
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2014
Data: Quarta-Feira, 15 de janeiro de 2014
Local: CAU/RJ
Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar, Centro – Rio de Janeiro.
Tel.: (21) 3916-3901
Horário: 09:00 hs
Término: 12:20 hs
1. Verificação do quórum
Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Reunião Ordinária de Diretoria.
Presenças:
Conselheiros: Sydnei Menezes (Presidente), Celso Evaristo (Vice Presidente), Alexander dos Santos
Reis (Diretor Financeiro), Luiz André de B. Falcão Vergara (Diretor Adjunto Técnico), Lilia Varela
(Diretora Administrativa), Ilka Beatriz Fernandes (Diretora Técnica), Luiz Damião Teixeira da Silva
(Diretor Adjunto Técnico).
2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior
A Ata da Reunião anterior foi apreciada e aprovada.
3. Assuntos para discussão / Deliberações

3.1 Resolução 68 de 06 de dezembro de 2013.
O Vice Presidente Celso Evaristo explicou a Resolução 68 de 06 de dezembro de 2013, consiste na
participação no fundo de apoio que já está estruturado, sendo basicamente um informe da
disponibilidade dos valores disponíveis para 2014.

3.2 Reunião com IADES dia 22/01/2014
O Vice Presidente Celso Evaristo, informa que a Reunião com o IADES, empresa responsável pela
elaboração do concurso do CAU/RJ, será realizada na próxima quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2014.
A Diretora Ilka Beatriz deseja solicitar que as provas elaboradas pelo IADES para os concursos dos
demais CAU UF’s fossem habilitadas para impressão, assim como os gabaritos, que já são públicos e
estão habilitados. Observa ainda a importância de se ter atenção especial ao elaborarem as provas para o
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concurso do CAU/RJ, tendo em vista as diferenças do edital do concurso CAU/RJ para os demais CAU
UF’s. Desta forma, a Diretora alerta que a prova do concurso do CAU/RJ deverá contemplar o edital.

3.3 Chamada Pública Patrocínio 2014
Aprovada a Chamada Pública do Edital de Patrocínio 2014, na forma que foi apresentada, conforme
minuta em anexo.

Extra-Pauta
a. Convênio HCT Treinamentos
O Diretor Luiz Damião relata que recebeu da HCT Treinamentos, empresa especializada em cursos
tecnológicos conveniada ao CREA, informativo sobre descontos concedidos à Engenheiros e Arquitetos
e Urbanistas nos cursos instruídos pela instituição. Devido a série de problemas e divergências que vem
tendo com o CREA por atender não somente dos Engenheiros, o HCT Treinamentos solicita abrir
convênio com o CAU/RJ. Este convênio não gerará custos ao CAU/RJ, sendo obrigação do curso
fornecer descontos de 10% aos profissionais e 20% aos estudantes de Arquitetura e Urbanismo e a única
obrigação do CAU/RJ seria a divulgação através dos veículos internos de comunicação a concessão do
desconto firmado no convênio.
O Vice Presidente Celso Evaristo propõe que seja feito um teste para avaliar se os descontos oferecidos
pelo HCT Treinamentos serão apenas aos conveniados do CAU/RJ ou se este não seria um meio da
instituição angariar a logomarca do CAU/RJ e com isto a confiança do seu público alvo, sem que o
exerça amplamente o convenio realizado.
Concomitantemente a pesquisa sugerida pelo Vice Presidente Celso Evaristo, o email recebido pelo
Diretor Luiz Damião será encaminhado à Assessoria às Comissões e ao Plenário, para que seja feito o
intercâmbio com a Assessoria Jurídica do CAU/RJ, para ser analisado qual melhor forma de se elaborar
o convênio.

b. Minuta das Diárias
A Diretora Ilka Beatriz Fernandes apresentou a proposta de alteração da planilha de diárias. A Diretoria
irá analisar a proposta apresentada e realizará as possíveis modificações na próxima Reunião de
Diretoria a ser realizada em 22 de janeiro de 2014.

c. Estagiários
Fica aprovado pela diretoria que 01 (um) estagiário do setor de Auditoria será dispensado, sendo os
demais estagiários mantidos em seus devidos setores, após avaliação devidamente aprovada.
Neste mesmo interim, a Diretoria delibera a contratação de 01 (um) estagiário para compor a equipe da
Fiscalização com o objetivo de auxiliar na demanda dos Processos de RRT’s Extemporâneas.
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4. Assuntos Gerais

Fica deliberado que as Atas da Reunião de Diretoria e Comissões deverão ser feitas durante as
reuniões e assinadas no término das mesmas.
O Presidente Sydnei Menezes sugeriu que seja implantado o sistema de envio de Súmulas pela
Assessoria às Comissões e ao Plenário, após as deliberações realizadas nas Reuniões de Diretoria,
para que as mesmas sejam realizadas sem que para isso haja a necessidade de solicitar autorização da
Presidência.
A Diretoria sugere que na reunião Plenária Ampliada do CAU/BR no dia 24 de janeiro de 2014 o
Presidente Sydnei Menezes e o Conselheiro Federal Paulo Saad provoquem o assunto do Conselho
Gestor como estratégia do CAU/RJ e ainda requisitem o Planejamento Orçamentário do CAU/BR
2014.
Assinaturas – Conselheiros Presentes:
Sydnei Menezes - ________________________________________________________________
Celso Evaristo da Silva - __________________________________________________________
Alexander dos Santos Reis - _______________________________________________________
Luiz André de B. F. Vergara - ______________________________________________________
Lilia Varela C. dos Santos - ________________________________________________________
Ilka Beatriz Fernandes - __________________________________________________________
Luiz Damião Teixeira da Silva - ____________________________________________________

Assessora às Comissões e ao Plenário
Iná Dias Moraes - _____________________________________________________

