SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA - 21/05/2012
de 18:30 às 20:00 horas

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

Assuntos Tratados:
1.

Novas contratações;

2.

Parceria SECOVI;

3.

Instalações prediais;

4.

Publicação e assinatura orçamento CAU;

5.

Publicação de extratos;

6.

Espaço físico da sede, móveis e divisórias;

7.

Assessorias imprensa, contábil e gestão;

8.

Rio+20

Deliberações da Reunião:
1. Contratação de técnico de TI para prestar auxílio e suporte permanente à nova sede,
como assistente.
2. O CAU/RJ participará da elaboração de cartilha educativa sobre obras prediais, em
parceria com o SECOVI, atuando exclusivamente no aspecto técnico-profissional
prestando informações quanto ao exercício profissional do arquiteto urbanista.
3. Solicitar da gerência administrativa do CAU/RJ informações técnicas quanto às
condições das instalações prediais do imóvel ocupado pelo CAU/RJ, principalmente
às normas de segurança e equipamentos de incêndio. Também será solicitado junto
ao Condomínio adoção de providências que garantam acessibilidade integral ao
prédio.

4. Autorizar publicação oficial dos Orçamentos, no cartório de pessoa jurídica,
conforme deliberado pela Plenária.
5. Aprovada publicação de extratos contratuais, de acordo com orientação da Diretora
Financeira.
6. Redistribuição do espaço físico do CAU/RJ, visando melhorar as instalações da
Gerência Técnica, assim como, a utilização de sala destinada á pequeno refeitório
para os funcionários. Autorizada a aquisição de móveis complementares e a
instalação das divisórias para criação das salas de reuniões.
7. Adoção de ações junto à Gerência Administrativa e Financeira para contratação e
pagamentos dos serviços de assessoria de imprensa, contábil e gestão.
8. Autorizado apoio financeiro junto ao evento Rio+20, no que diz respeito a
passagens diárias e pequenos custos, de acordo com aprovação prévia da
programação a ser apresentada à Diretoria pelo Conselheiro Federal Paulo Saad e
aquela em parceria com CAU/BR e IAB/RJ.

Presenças na Reunião:
1.

Sydnei Dias Menezes

2.

Celso Evaristo da Silva

3.

Lilia Varela Clemente dos Santos

4.

Dayse Barbosa de Araújo Góes

5.

Alexander dos Santos Reis

6.

Andrea Queiroz Rêgo

7.

Ronaldo José da Costa

8.

Carlos Eduardo Costa

