
 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA - 28/05/2012 
de 18:00 às 20:00 horas 

 

 
Local: 

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

 

 

Assuntos Tratados: 

1. Fiscalização do CAU/RJ. 

2. Acervo documental CREA-RJ/CAU-RJ 

3. Projeto da ponte da Barra divulgado como de autoria do arquiteto Calatrava. 

 

 

Deliberações da Reunião: 

 

1. A proposta de fiscalização é proposta pelo CAU-BR e prevê a utilização das 

referências geográficas como instrumento de localização do projeto de arquitetura, 

obra, ou serviço. 

 Marcar reunião com o Secretário Municipal de Urbanismo para expor e solicitar 

o pré-convênio destinado à aquisição de informações da prefeitura quanto ao 

licenciamento de obras e serviços na Região Administrativa de Jacarepaguá por 

sua variedade da tipologia. 

 Oficiar aos órgãos municipais, estaduais e federais quanto à participação de 

arquitetos no seu corpo técnico e na execução de obras. 

 Oficiar ás prefeituras do Estado do Rio de Janeiro com foco na realização de 

convênios para o mesmo fim incluindo o licenciamento de projetos, obras e 

serviços. 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO 

 

 



2. Acervo documental CREA-RJ/CAU-RJ 

 Marcar encontro com o Presidente do CREA-RJ com o objetivo de adquirir 

cópia da Certidão do Acervo Técnico de cada arquiteto registrado no Conselho. 

 Contratação de empresa especializada em acervo técnico, para buscar uma 

solução de abrigar, organizar e digitalizar futuramente todo o acervo dos 

arquitetos urbanistas e empresas. 

 

3. Projeto da ponte da Barra divulgado como de autoria do arquiteto Calatrava. 

 Oficiar a prefeitura para esclarecer. 

 Verificar se o arquiteto está abrigado em algum escritório e quais os seus 

responsáveis.  

 

 

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   

 


