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REUNIÃO DE DIRETORIA 

 

 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 024/2014 

 

Data: Quarta-feira, 6 de agosto de 2014 

Local:  CAU/RJ  

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

Tel.: (21) 3916-3901 

Horário: 10:15 hs 

Término: 12:40 hs  

 

1. Verificação do quórum 

 

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

 

Presenças: 

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

Vergara (Diretor Adjunto Financeiro), Ilka atriz A. Fernandes (Diretora Técnica), Luiz Damião 

Teixeira da Silva (Diretor Adjunto Técnico). 

 

2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior 

A Ata da Reunião foi apreciada e aprovada. 

 

3. Assuntos para discussão / Deliberações 

 

3.1 – Gestão das Diretorias / Balanço Final 

 

O assunto ficou prejudicado e foi remetido para próxima reunião por conta da ausência do Diretor 

Financeiro Alexander Reis. 
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3.2 – Levantamento de necessidades para chamamento imediato dos concursados 

 

A Gerencia Técnica encaminhará expediente solicitando a contratação de dois servidores. 

Ainda neste ponto, decidiu-se pela contratação de dois estagiários para apoio à Gerencia 

Administrativa. 

 

      3.3 Telefonia móvel 

A Diretoria aprovou a aquisição de dois aparelhos de telefonia móvel para o uso da 

fiscalização. Foi descartada por desnecessário a aquisição de aparelhos semelhantes para as 

diretorias. 

 

3.4 Portaria que regulamenta o preenchimento do RRT -  Registro de Responsabilidade 

Técnica. 

O Assunto ficou para posterior decisão em virtude do debate sobre assunto a ser realizado na 

CEP -  Comissão Exercício Profissional, no CAU-RJ, em 18 de agosto de 2014, às 10:00h. 

 

3.5 Relatório sobre os processos administrativos: 2014-0547 e 2014-0257 

Foi aprovado o processo 2014-0547, que versa sobre o assunto realizado no CAU-RJ, 25 de 

janeiro de 2014, dia de São Sebastião, e que sofreu alterações quanto a forma de pagamento à 

empresa contratada, ficando esclarecido, assim , o pagamento tardio deste contrato. 

O processo 2014-0257 não foi apreciado, ficando pautado para a próxima reunião. 

 

3.6 Relatório a ser apresentado pela Diretoria Financeira 

Em virtude da ausência do Diretor Financeiro Alexander Reis, o assunto foi remetido para a 

próxima Reunião. 

 

3.7 Arquitetos Candidatos 

Este ponto foi discutido e decidiu-se pela aprovação da abertura de espaços iguais no Boletim 

do CAU-RJ para exposição de propostas políticas dos candidatos arquitetos ao pleito de 2014. 

Entendeu-se que esta é uma forma de estimular o debate e a presença dee arquitetos no cenário 

político, hoje tão raro. 
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3.8 Encontro com a sociedade 

Discutido o trema, a diretoria aprovou a realização do Encontro com a Sociedade, evento anual 

previsto no Regimento Interno do CAU-RJ, a realizar-se no dia 15 de dezembro de 2014, com o 

caráter festivo relativo ao dia do Arquiteto e a recepção e posse dos novos Conselheiros eleitos 

para a gestão 2015/2017. 

 

3.9 Pedidos de apoio institucional 

 

3.9.1 – Curso de “Projetos de Sistemas de Micro Geração Solar – Térmico e Fotovoltaico” 

Decidiu-se pelo envio à Comissão de Ensino e Formação para estudo da utilidade e oportunidade. 

3.9.2 – “Fórum Global de Gerenciamento de Projetos ACTA” a ser realizado e, 04.09.2014. 

3.9.3 – Convênio com a SEAERJ – Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio 

de Janeiro para realização de evento anual “Corrida dos Engenheiros e Arquitetos” 

Foi aprovada a doação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com a condição da divulgação do CAU-RJ 

em todo o material produzido relativo ao evento. 

3.9.4 Exposição no Mercado Municipal. 

Ficou decidido o envio do assunto ao GT de Patrimônio para manifestação. 

 

3.10 Portaria 59/2014 Servidora Michelle Fagundes Lourenço 

Não apreciado. 

3.11 Portaria 55/2014 Revoga e delega poderes à servidores 

Não apreciada. 

 

3.12 Depósito indevido da ANFEA 

 Este ponto de pauta discutiu a realização de depósitos indevido a ANFEA – Associação Norte 

Fluminense de Arquitetos em virtude de engano da Gerência Financeiro que deveria ter realizado o 

depósito em favor da ANDEF – Associação Niteroiense de Deficientes Físicos, no valor de R$ 

5.627,16. Segundo a Diretoria Financeira o assunto foi regularizado com o estorno do depósito 

indevido e o deposito efetuado corretamente. 
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3.13 Pagamento de diárias a CE -  Comissão Eleitoral Estadual. 

 Discutido o assunto e esclarecida a legalidade dos pagamentos, foi aprovado o pagamento das 

diárias dos membros da Comissão Eleitoral cujo Presidente é o Conselheiro Mauri Vieira. 

 

Extra-Pauta 

4.1  Apoio institucional a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda 

O assunto foi debatido, sendo a provado a concessão do apoio institucional para o processo de 

simplificação das rotinas para aprovação dos projetos de arquitetura junto à Prefeitura local. 

 

Assinaturas – Conselheiros Presentes: 

Sydnei Dias Menezes - _________________________________________________________ 

Celso Evaristo - _______________________________________________________________ 

Luiz André Vergara - __________________________________________________________ 

Lilia Varela C. dos Santos - _____________________________________________________ 

Luiz Damião Teixeira da Silva -__________________________________________________ 

 

Assessora às Comissões e ao Plenário 

Iná Dias Moraes - _________________________________________________________________ 


