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1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA Nº 029-2014 DO

2

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE

3

JANEIRO - CAU/RJ, REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2014.

4

Aos 09 (nove) dias de setembro de 2014 (dois mil e quatorze) às 10h. na sede do Conselho de Arquitetura e

5

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

6

realizada a Reunião Ordinária da Diretoria do CAU/RJ de no. XXXX/2014 sob a coordenação do Presidente

7

do CAU/RJ, Senhor Sydnei Dias Menezes, com a Presença do Vice- Presidente do CAU/RJ, Senhor

8

Celso Evaristo da Silva e dos Conselheiros: Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes, Luiz Damião Teixeira

9

da Silva, Luiz André de Barros Falcão Vergara. Estiveram ausentes as Conselheiras: Alexander dos

10

Santos Reis , Lília Varela Clemente dos Santos e Andréa Queiroz da Silva Fonseca Rego. O Presidente

11

iniciou a reunião apresentando o Item 1 – Termo de Cooperação SEBRAE, comunicando que o Sebrae

12

fez uma proposta ao CAU/RJ para iniciar uma parceria com o intuito de apoiar institucionalmente a

13

divulgação do Projeto Aperfeiçoamento Gerencial, Empreendedorismo para Arquitetos e Urbanista do

14

Estado do Rio de Janeiro. Após entendimentos, a proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, Item

15

2 – Apresentação da Dra. Carolina (Auditoria) / (Luiz Damião), o Presidente informou que a Dra.

16

Carolina ainda não havia chegado até aquele momento. Prosseguiu, então, para o Item 3 – Quadro de

17

Cargos e Salários, cuja relatoria ficou prejudicada, pois a proposta apresentada anteriormente, ainda,

18

precisava ser analisada para definição em nova reunião com data a ser definida. Em continuidade, Item 4 –

19

Resolução CSC-CAU, a Conselheira Ilka Fernandes sugeriu que o tema fosse discutido no final da reunião

20

juntamente com a Dra. Carolina para maiores explicações sobre o Manual Gerenciador, o que foi acordado.

21

O Presidente seguiu para o Item 5 – Devolução das salas do 6ª andar e Seguro + 16º. Andar, fazendo a

22

leitura do contrato de locação das salas adicionais 605, 606 e 607, cujo término da vigência se encerrará no

23

dia 16 de setembro de 2014, assim como o Seguro Fiança que terminará no dia 18 de setembro de 2014.

24

Após entendimentos, ficou acordado que as salas alugadas do 6º. andar serão devolvidas para dar início ao

25

novo contrato de locação no 16º. andar. O Presidente consultou aos Conselheiros sobre o Item 6 – Curso de

26

Energia Solar e após o relato de parceria e sucesso quanto ao mesmo curso realizado no ano anterior e

27

sugestão do Conselheiro Luiz Damião Teixeira da Silva de obter o retorno dos depoimentos e sugestões dos

28

participantes, através de formulário, para que essas informações sirvam de base para o aprimoramento dos

29

novos encontros, decidiu-se pela aprovação do curso que será realizado de 27 a 31 de outubro de 2014, de

30

9h às 13h., na sede do CAU/RJ. Com a chegada da Dra. Carolina, Auditora do CAU/RJ, iniciou-se a

31

apresentação sobre o levantamento de 2012, que teve o apoio do Conselheiro Luiz Damiao Teixeira da

32

Silva, para que os processos fossem sanados. Informou as recomendações referentes às ações de cada
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33

levantamento apurado e, após análises, concluiu que não há processo que mereça sindicância, apesar de

34

terem sido encontradas pendências que não poderão ser solucionadas neste momento. Dra. Carolina,

35

Auditora do CAU/RJ, comunicou que, ainda, está analisando os processos de 2013 e os de 2014 estão sendo

36

planilhados. Após longa discussão, ficou acordado que cada processo deverá ter a sua devida instrução e

37

encaminhamento e que fosse gerado um resumo genérico e quantitativo, referente aos anos de 2012, 2013 e

38

2014 a serem apreciados pela Diretoria e apresentados na Plenária de outubro de 2014. O Presidente

39

prosseguiu para o Item 7 – SISCONTI comunicando que, segundo o Diretor Financeiro em exercício,

40

Senhor Luiz André Vergara, foi concluída a prestação de contas de 2013 com os documentos que estavam

41

pendentes: o parecer da CPFI e a Ata da Plenária, que já foi encaminhada. Em seguida, iniciou-se longa

42

discussão sobre diversos assuntos do CAU/RJ e o Presidente lembrou a aprovação da próxima reunião do

43

dia 17 de setembro de 2014 às 14h, com a Diretoria e com os Gerentes, para a apresentação de todos os

44

programas de informática que existem no CAU/BR e que podem ser implantados em cada área do CAU/RJ.

45

Na sequencia, Item 8 – Seminário Salário Mínimo Profissional, o Vice-Presidente, Senhor Celso Evaristo

46

da Silva, informou que o Seminário foi muito interessante e que a FNA fez uma série de recomendações

47

sobre os temas que deveriam ser discutidos em cada Estado e que houve a distribuição de uma apostila do

48

TCU contendo orientações de gestão aos Conselhos. Comentou, ainda, que o CAU/RJ poderia promover

49

uma discussão aberta com os profissionais de Arquitetura após o resultado do Seminário. A seguir, Item 9 –

50

Segunda Reformulação Orçamentária, o Conselheiro Luiz André Vergara informou que o processo já foi

51

encaminhado ao CAU/BR, mas que ainda não recebeu a posição da CPFI e que o assunto será apresentado

52

na Plenária como Ad referendum. Em seguida, sugeriu reunião da Diretoria com a CPFI para discutir os

53

temas Diárias e Plano de Cargos e Salários. Finalizando a reunião, Item 10 – Seminário Nacional de

54

Planejamento, o Presidente anunciou que recebeu um convite do Presidente do CAU/BR - por solicitação

55

da CPFI do CAU/BR, referente ao 2º Seminário Nacional de Planejamento do CAU de 2015, que será

56

realizado nos dias 25 e 26 de setembro de 2014 em Brasília/DF e, após entendimentos, ficou aprovado que o

57

Coordenador da CPFI indique um representante da Comissão e, que na eventualidade, o Presidente, Senhor

58

Sydnei Dias Menezes, participaria do evento. No Item Extra Pauta 1, o Conselheiro Luiz André Vergara

59

informou a aprovação pela Diretoria dos encaminhamentos da CEP referente ao pagamento das diárias e

60

participação no Encontro Nacional dos Sindicatos de Arquitetos e Urbanistas FNA relativas às reuniões

61

ocorridas nos exercícios de 2012, 2013 e 2014, através da lista de presença, que estavam pendentes até a

62

presente data. Em seguida, foi colocada em discussão a participação de dois conselheiros da CEP para o

63

Encontro Nacional dos Sindicatos de Arquitetos e Urbanistas, que será realizado na cidade de Cuiabá nos

64

dias 20 e 23 de novembro de 2014 e a Conselheira Ilka Fernandes propôs uma análise levando em

65

consideração a participação das Comissões em eventos externos e após entendimentos, decidiu-se pelo
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66

encaminhamento do assunto. O Presidente prosseguiu para o último Item Extra Pauta 2 – FGV Fundação

67

Getúlio Vargas, comentando que entidades como a Firjan, Secovi, Ademi e outras, tornaram-se referências

68

de índices de mercado e, que em conversa com a FGV, foi sugerido que o CAU/RJ poderia tornar-se uma

69

instituição de serviço de informações para o Governo e a Sociedade no que tange a produção arquitetônica.

70

Informou que recebeu uma proposta da FGV chamada Concepção e Gestão de Indicadores de Atividades e

71

de Opinião dos Arquitetos e Urbanistas do CAU/RJ e solicitou que os Diretores verificassem o teor dessa

72

proposta para posterior elaboração de uma proposta comercial para decisão da próxima gestão do CAU/RJ

73

em 2015, o que ficou entendido. Não havendo mais comentários, o Presidente, Senhor Sydnei Dias

74

Menezes, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Reunião de Diretoria de nr. 029/2014. E,

75

para constar, eu,

76

terceirizado e que vai assinada por mim e pelos Diretores Presentes. Rio de Janeiro, 09 de setembro de

77

2014.

Adriana Souza de Araújo revisei a presente Ata que foi lavrada por serviço

78
79

_________________________

______________________

80

Adriana Souza de Araujo

Sydnei Dias Menezes

81

Secretária

Presidente do CAU/RJ

82
83

Assinaturas – Diretores Presentes:

84

Celso Evaristo da Silva

85

__________________________________

86

Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes

87

__________________________________

88

Luiz André de Barros Falcão Vergara

89

__________________________________

90

Luiz Damião Teixeira da Silva

91

____________________________________
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