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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA Nº 26/2014 1 

-  DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO 2 

RIO   DE JANEIRO - CAU/RJ, REALIZADA EM 20 DE 3 

AGOSTO    DE 2014. 4 

Aos 20 (vinte) dias de agosto de 2014 (dois mil e quatorze), em primeira convocação às 10:00 e 5 

em segunda convocação às 10:15, na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de 6 

Janeiro, sito à Rua Evaristo da Veiga, no. 55/21º. Andar – Centro – Rio de Janeiro, foi realizada a 7 

Reunião Ordinária da DIR do CAU/RJ de nº 26/2014 sob a coordenação do Presidente do 8 

CAU/RJ, Senhor Sydnei Dias Menezes, com a presença dos Conselheiros: Ilka Beatriz 9 

Albuquerque Fernandes, Luiz André Vergara, Alexander dos Santos Reis, Luiz Damião Teixeira 10 

da Silva e o Conselheiro Federal Paulo Saad.      Estiveram ausentes o Vice Presidente Celso 11 

Evaristo da Silva e as Diretoras Lília Varela Clemente dos Santos e Andréa : O Presidente 12 

iniciou a reunião apresentando a pauta do dia, Item 1 – Quadro de Cargos e Salários, cuja 13 

relatoria seria da Conselheira Lília Varela Clemente dos Santos que ainda não havia chegado à 14 

reunião até aquele momento. Na sequência, Item 2 – Definição e Aprovação do Calendário 15 

para o Chamamento dos Funcionários concursados,  o Presidente informou que é preciso 16 

definir se os concursados serão chamados ou não para assumirem os seus cargos e, que havia 17 

recebido a sugestão do Conselheiro Alexander dos Santos Reis para que cada Gerência e Diretoria 18 

apresentasse a sua demanda de quadros. Informou, ainda, que algumas áreas já apresentaram as 19 

suas necessidades. O Presidente aproveitou para esclarecer que o Vice-Presidente, Senhor Celso 20 

Evaristo da Silva, estava ausente da reunião por estar representando o CAU/RJ no Fórum de 21 

Presidentes em Vitória, no Estado de Espírito Santo para tratar do assunto de fiscalização. O 22 

Conselheiro Luiz André Vergara informou que havia conversado com o Vice-Presidente, Senhor 23 

Celso Evaristo da Silva, sobre a aprovação da instrução do procedimento interno, onde deveria ter 24 

uma rotina aprovada e consolidada antes do chamamento dos aprovados no concurso público e 25 

sugeriu que houvesse, primeiramente, uma reunião com as Gerências para que houvesse essa 26 

definição. Anunciou, ainda que os concursados deveriam ser chamados imediatamente. O Diretor 27 

Luiz André Vergara sugeriu que cada Diretoria montasse um cronograma de suas atividades para 28 

definição dos primeiros aprovados a serem convocados e um outro cronograma para a definição 29 

dos demissionários. Após comentários, o Presidente fez a leitura dos aprovados de cada área do 30 

CAU/RJ e o Conselheiro Luiz André Vergara reiterou a necessidade de chamá-los o quanto antes 31 

para assumirem os seus cargos e propôs que o DIR delegasse o cronograma e responsabilidade a 32 
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cada Diretoria quanto as suas demandas. O Presidente salientou a questão do 16º. andar que, até o 33 

momento, não avançou, o que prejudicaria espacialmente a chegada dos novos funcionários no 34 

CAU/RJ. Sugeriu que a primeira chamada fosse de prioridade e dentro de uma escala possível de 35 

cada área.  Após entendimentos, ficou aprovada a convocação dos Concursados mediante às 36 

demandas enviadas e aprovadas pelas Diretorias. Em continuidade, o Presidente anunciou o outro 37 

ponto de pauta, Item 3 – Aluguel do 16º. andar lembrando a todos que a planta do imóvel já 38 

havia sido aprovada, assim como uma proposta do layout já havia sido apresentada, além da 39 

proposta para se criar uma comissão de obras e, após esclarecimentos, ficou aprovado que o 40 

assunto fosse incluído na próxima Ata para a  Plenária e que seria apresentado pela Diretoria 41 

Administrativa. O Presidente retomou à proposta feita pelo Conselheiro Luiz André Vergara 42 

quanto à realização de uma reunião no sábado para definição das demandas e dos problemas de 43 

cada área do CAU/RJ e propôs  uma outra reunião de Diretoria com a presença das Gerências, 44 

além de um Seminário para troca de informações em data a ser definida posteriormente, o que foi 45 

aprovado por todos. O Presidente seguiu com a pauta, Item 4 – Pesquisa de Opinião, 46 

Elaboração de TR para servir de base de licitação pelo CAU/BR informando que recebeu do 47 

CAU/BR uma proposta de elaboração de um senso entre os Conselheiros e Arquitetos do Rio de 48 

Janeiro. Em seguida, apresentou o senso realizado no Rio de Janeiro, onde 11.977 (onze mil, 49 

novecentos e setenta e sete) pessoas foram entrevistadas pelo CAU/BR, sobre várias questões dos 50 

profissionais de Arquitetura. Esclareceu, ainda, que o CAU/BR contratará uma empresa para a 51 

realização de uma pesquisa de opinião pública e sugeriu que fosse incluída a abordagem para os 52 

Conselheiros. A Conselheira Ilka Fernandes interveio explicando que esse assunto surgiu dentro 53 

da CEF e que, no primeiro evento, houve desgaste entre os profissionais e, por isso, entendeu que 54 

não seria positivo a realização de um outro senso, além do custo que seria desnecessário. Dessa 55 

forma, propôs naquela época que fosse feita uma avaliação entre os Conselheiros, mas o assunto 56 

não foi adiante. Após entendimentos, a Conselheira Ilka Fernandes propôs que se aguardasse a 57 

próxima Gestão do CAU/RJ para tratar desse assunto, pois o momento não era oportuno, o que foi 58 

entendido por todos. Propôs, também, que fosse encaminhada ao CAU/BR uma sugestão para a 59 

realização de perguntas entre os Conselheiros do Brasil, o que foi acordado. Em seguida, a 60 

Conselheira Ilka Fernandes submeteu aos Conselheiros os dois convites que recebeu da Prefeitura 61 

da cidade de Teresópolis/RJ para participar do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 62 

Mulher e o evento da reabertura do Fórum da Agenda 21 e, após entendimentos, o Presidente 63 

propôs a aprovação ad referendum do nome da Conselheira Ilka Fernandes para o Conselho da 64 

Mulher, comunicando ao Plenário essa decisão e que o nome para o Fórum da Agenda 21 fosse 65 
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definido na Plenária, o que foi aprovado por todos.  Em seguida, o Presidente citou o próximo 66 

ponto de pauta, Item 5 – Relatório de Auditoria Interna, desdobramentos e encaminhamentos 67 

dos processos não identificados e o Conselheiro Luiz Damião Teixeira da Silva informou que na 68 

última reunião ficou decidido pela realização de uma pauta da Comissão a ser encaminhada à 69 

Diretoria, mas o assunto não avançou e, por isso, propôs que o relatório fosse refeito dentro dos 70 

parâmetros que julgarem relevantes para, então, ser discutido na próxima reunião, o que foi 71 

consensual. O Presidente deixou registrado que a Reunião Plenária Extraordinária para a 72 

discussão e aprovação do Regimento Interno será no dia 26 de agosto de 2014 às 15h e que a 73 

próxima reunião da Diretoria será realizada, também, no dia 26 de agosto às 10h. O Presidente 74 

aproveitou para anunciar que, no dia 1º de setembro, o Conselheiro Luiz André Vergara assumirá 75 

a Diretoria Financeira em razão das férias do outro Conselheiro.  Na sequencia, a Conselheira Ilka 76 

Fernandes comentou sobre os processos de ressarcimento de RRT e que a Gerência Financeira 77 

solicitava que no parecer da Comissão fosse informado o valor a ser ressarcido e, após 78 

entendimentos, ficou decido que haverá uma reunião conjunta com as áreas técnicas para tratar o 79 

procedimento. O Presidente prosseguiu a reunião comentando sobre as pendências referentes às 80 

contratações da empresa Factoria, empresa de consultoria de TI e a consultoria da Área 81 

Administrativa, da Senhora Márcia Tavares, durante o período de 2011-2012. Após detalhamentos 82 

dos relatórios e análises trocados entre as partes, chegou-se a conclusão, em Ata assinada no mês 83 

de fevereiro passado, que o Conselho tem valor devido para com a empresa de TI, apesar da 84 

mesma não ter concluído toda a prestação de serviço ao CAU/RJ, além de outros serviços que não 85 

foram mensurados, salvo a questão relativa à Consultoria, cujo valor total cobrado foi de R$ 86 

60.000,00 (sessenta mil reais). A Conselheira Ilka Fernandes sugeriu uma contra proposta no valor 87 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e pediu, também, o parecer da Diretoria Financeira da época. 88 

Após entendimentos, a Diretoria aprovou como solução, a tentativa de negociação do valor 89 

apresentado pela empresa de TI, sendo incluído, ainda, no processo, o parecer da Diretoria 90 

daquela época. O Conselheiro Alexander dos Santos Reis posicionou-se contra o pagamento. 91 

Nesse momento, o Conselheiro Alexander dos Santos Reis recebeu uma mensagem da 92 

Conselheira Lília Varela Clemente dos Santos avisando que não iria à reunião, por isso, o Diretor 93 

Alexander dos Santos Reis sugeriu que apresentação do Item 1 – Quadro de Cargos e Salários 94 

fosse encaminhado previamente por e-mail, para que na próxima reunião do dia 26 de agosto de 95 

2014, os Conselheiros já tivessem os seus posicionamentos sobre o tema, o que foi acordado. Em 96 

continuidade, o Conselheiro Federal Paulo Saad solicitou que fosse emitido um ofício à CPFI com 97 

as decisões que já foram cobradas pela Diretoria, sobretudo, com relação às Diárias, aprovadas 98 
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pela Comissão desde o começo de 2014, que implicaria em redução de despesas do CAU/RJ. Em 99 

seguida, o Conselheiro Paulo Saad apresentou o plano de trabalho com os custos de obras e de 100 

projetos do evento de Formação Continuada e informou que recebeu orientação do Advogado do 101 

CAU/RJ para fazer um convênio com o Sindicato para resolver a questão da contratação do 102 

Arquiteto Walter Maffei. Esclareceu que os itens 1 ao 3 do plano de trabalho seriam pagos pelo 103 

CAU/RJ, o que daria algo em torno de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)  e a contrapartida do 104 

Sindicato seriam os itens 4 e 5, estimados em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Informou, 105 

ainda, que o valor do curso é de R$ 90,00 (noventa reais) por dois dias de evento. O Conselheiro 106 

Alexander Reis se absteve. Não havendo mais comentários, o Presidente Sydnei Dias Menezes 107 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Reunião Ordinária de nº 026/2014. E, para 108 

constar, eu,  Adriana Souza de Araújo revisei a presente Ata que foi lavrada por serviço 109 

terceirizado e que vai assinada por mim e pelo Presidente Sydnei Dias Menezes.  Rio de 110 

Janeiro, 20 de agosto de 2014. 111 

 112 

_________________________                   ______________________ 113 

   Adriana Souza de Araújo                                                             Sydnei Dias Menezes          114 

           Secretária                                               Presidente do CAU/RJ 115 

 116 

Assinaturas – Diretores Presentes: 117 

Alexander dos Santos Reis  - 118 

____________________________________________________ 119 

Luiz André de Barros Falcão Vergara  - 120 

____________________________________________________ 121 

Ilka Beatriz A. Fernandes - 122 

_____________________________________________________ 123 

Luiz Damião Teixeira da Silva -124 

____________________________________________________ 125 

 126 


