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REUNIÃO DE DIRETORIA 

 

 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 014/2014 

 

Data: Terça-Feira, 07 de maio de 2014 

Local:  CAU/RJ  

Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar, Centro – Rio de Janeiro. 

Tel.: (21) 3916-3901 

Horário: 10:30 hs 

Término: 13:00 hs  

 

1. Verificação do quórum 

 

Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Reunião Ordinária de Diretoria. 

 

Presenças: 

Conselheiros: Sydnei Dias Menezes (Presidente), Celso Evaristo (Vice Presidente) Luiz 

André Vergara, Ilka Beatriz A. Fernandes (Diretora Técnica), Luiz Damião Teixeira da Silva 

(Diretor Adjunto Técnico), Lilia Varela (Diretora Administrativa). 

 

 

2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior 

A Ata da Reunião anterior foi apreciada. 

3. Assuntos para discussão / Deliberações 

3.1 Festa de Fim de Ano 

Devido a falta de tempo hábil, este item será discutido na próxima reunião de diretoria. 

 

3.2 Reunião no CAU/RJ- Entidades a serem convidadas 

Devido a falta de tempo hábil, este item será discutido na próxima reunião de diretoria. 

 

3.3 Novo Presidente CAU/BA 

Devido a falta de tempo hábil, este item será discutido na próxima reunião de diretoria. 
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3.4 Ajustes e Adequações para GTs 

Devido a falta de tempo hábil, este item será discutido na próxima reunião de diretoria. 

 

3.5 Termo de Cooperação ABCP 

Devido a falta de tempo hábil, este item será discutido na próxima reunião de diretoria. 

 

3.6 Locação de 02 Salas – Evaristo da Veiga 55 

Devido a falta de tempo hábil, este item será discutido na próxima reunião de diretoria. 

 

3.7 Ponto Facultativo dia 20.06.2014 

Todos concordam com o ponto facultativo para o dia 20.06.2014. Entretanto, a Diretora Ilka 

Beatriz ressaltou que deveria ser dado um dia de crédito para aqueles que trabalharam no dia 

02.05.2014 o qual foi proposto um revezamento. Desta forma, no próximo feriado, será mantido 

o revezamento. 

 

3.8 Novo layout para as Plenárias 

Devido a falta de tempo hábil, este item será discutido na próxima reunião de diretoria. 

 

Assuntos Gerais 

 

O Presidente Sydnei Menezes informou aos diretores que o programa que viabiliza denúncias 

de obras para fiscalização está pronto. Explicou ainda que só poderão ter acesso ao programa os 

arquitetos e urbanistas que estão em dia com suas obrigações no CAU e que o programa exigirá 

um número de cadastro. O programa foi nomeado como Arquiteto Cidadão e o mesmo será 

apresentado na Próxima Plenária.  

 

Extra Pauta  

 

Foi realizada uma reunião conjunta da Diretoria com a Comissão de Planejamento e Finanças do 

CAU/RJ para que fosse possível finalizar o Balanço Patrimonial Financeiro 2013 e Reformulação 

Orçamentária de 2014. 

 

 Antes de que fossem finalizados estes documentos, os mesmo foram analisados pela comissão 

que ponderou algumas alterações necessárias, encaminhando à Diretoria, dois memorandos para 

que estas ponderações fossem realizadas. 

 

O Coordenador salientou as dificuldades encontradas para cumprir com os prazos estipulados 
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visto que todas as documentações que deveriam ser fornecidas para análise da comissão foram 

entregues no limite do prazo, dificultando assim o desemprenho da atividade. 

 

Alertou também que há uma inconsistência entre as informações passadas pela gerencia 

financeira e pela empresa que realiza a contabilidade do Conselho. Sendo assim, existe uma grande 

dificuldade para concluir o Balanço e a Reformulação Orçamentária devido a essa divergência de 

informações. 

 

Assinaturas – Conselheiros Presentes: 

Sydnei Dias Menezes - _________________________________________________________ 

Celso Evaristo - _______________________________________________________________ 

Luiz André Vergara  - __________________________________________________________ 

Ilka Beatriz A. Fernandes - _____________________________________________________ 

Luiz Damião Teixeira da Silva -__________________________________________________ 

Lilia Varela - _________________________________________________________________ 

Assessora às Comissões e ao Plenário 

Iná Dias Moraes - _________________________________________________________________ 


