
 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA - 14/05/2012 
de 18:30 às 20:00 horas 

 

 
Local: 

1.Sede do CAU/RJ - Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar 

 

 

Assuntos Tratados: 

1. Fiscalização através do CAU/RJ. 

2.  Ação judicial contra o CREA-RJ. 

3.  Gestão e concurso público. 

4.  Acervo físico do CREA-RJ para o CAU/RJ. 

5.  Comissões permanentes e especiais. 

6.  TI - relatório e diagnóstico conclusivo. 

7. Capacitação de Servidores. 

 

 

Deliberações da Reunião: 

 

1. Contratação do arquiteto urbanista Paulo Roberto Vasconcelos de Azeredo para 

exercer a função de fiscal junto ao CAU/RJ, de acordo com a Resolução nº22/2012, 

do CAU/BR. Atuando na aplicação das novas regras estabelecidas, ligado 

organizacionalmente à Gerência Técnica, que supervisionará o referido trabalho. 

2. Contratação de escritório de advocacia para prosseguir na elaboração de ação 

judicial junto ao CREA-RJ, no sentido de obrigar o mesmo à disponibilizar, em 

meio digital compatível, o pleito de vários arquitetos urbanistas com relação às 
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informações de ART e consequentemente seus CATs - Certidões de Acervo 

Técnico. 

3. Desenvolvimento dos contatos necessários à elaboração de proposta de gestão e 

concurso público para o CAU/RJ. Prosseguindo, portanto, o contato inicial com o 

IBAM. 

4. Não será contratada temporariamente até posterior decisão a empresa especializada 

em acervo técnico, para buscar uma solução de abrigar, organizar e digitalizar 

futuramente todo o acervo dos arquitetos urbanistas e empresas. 

5. Adotar providências junto à Gerência Técnica para apoio administrativo junto às 

Comissões Permanentes e Especiais, no sentido de permitir o seu adequado 

funcionamento. 

6. Contratação imediata de Assistente de TI, para dar o suporte diário necessário ao 

bom funcionamento dos novos equipamentos e respectiva rede do CAU/RJ. 

7. Conceder auxílio formação aos servidores, inclusive aos contratados por tempo 

determinado, sem qualquer distinção, desde que os cursos escolhidos estejam 

vinculados às atividades e sejam de interesse do Conselho, sendo as despesas com 

matrícula e mensalidade cobertas inteiramente pelo CAU/RJ. 

 

 

Presenças na Reunião: 

 

1. Sydnei Dias Menezes   

2. Celso Evaristo da Silva   

3. Lilia Varela Clemente dos Santos AUSENTE  

4. Dayse Barbosa de Araújo Góes AUSENTE  

5. Alexander dos Santos Reis   

6. Andrea Queiroz Rêgo AUSENTE  

7. Ronaldo José da Costa    

8. Carlos Eduardo Costa AUSENTE  

 


