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

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA - 18/06/2012
de 18:00 às 20:00 horas

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

Assuntos Tratados:
1. Fiscalização
2. Contato seletivo com conselheiros destaques no interior do estado
3. Manifestação à UFF – Cinema Icaraí
4. Contratação de empresa especializada em Acervo Técnico
5. Plenária de confraternização
6. Comissão CAU/RJ e Crea-RJ referente ao exercício do profissional estrangeiro
7. Abertura de processo de contratação ou renovação de contratos de assessorias
contábil e de imprensa
8. Instruir procedimento administrativo/protocolar para futuras contratações de
pessoal.
Deliberações da Reunião:
1. Fiscalização
Providenciar o cadastro para envio de ofícios e cartas aos Prefeitos, secretários
de obras, planejamento, etc. Também aos órgãos públicos estaduais, municipais
e federais, inclusive empresas públicas.
2. Contato seletivo com conselheiros destaques no interior do estado
A ligação telefônica de Conselheiros representantes do interior do Estado será
encaminhada (on line) à Tania que reencaminhará a quem de direito.
3. Manifestação à UFF – Cinema Icaraí
I - Encaminha ao nosso fiscal para levantar todas as informações referentes ao
concurso (entre alunos)
- Edital - (se publicado) quando e conteúdo
- Estado Atual do Concurso (FASE)
II- De posse das informações, enviar a Assessoria Jurídica para compor o texto a
ser enviado a reitoria.

4. Contratação de empresa especializada em Acervo Técnico
Não providenciar no momento em virtude de:
- caberá licitação por conta da proposta técnica e valor.
- há o entendimento que este é uma obrigação do CAU/BR (quem cabe lidar
com as informações).
- há a expectativa da reunião CAU/RJ com o Crea-RJ com vistas a solicitação do
fornecimento das imagens das certidões de acervo técnico.
5. Plenária de confraternização.
Esta será uma plenária com a pauta adequada e serão convidados representantes
das Entidades de Arquitetura.
O evento festivo do CAU/RJ será programado para este fim e terá como objetivo
criar o fato político.
6. Comissão CAU/RJ e Crea-RJ referente ao exercício do profissional
estrangeiro.
Agendar com o Crea-RJ. Participarão os Diretores.
7. Abertura de processo de contratação ou renovação de contratos de
assessorias, contábil e de imprensa.
Aberto o processo, enviar à Gerência Administrativa Financeira para
providências.
8. Instruir procedimento administrativo/protocolar para futuras contratações
de pessoal.
Criar deliberação onde constem:
a) requisição do setor interessado contendo as especificações profissionais
requeridas.
b) análise de currículo assinado pelo profissional.
c) enquadramento no plano de cargos e salários, provisório.
d) Assinaturas obrigatórias das Diretorias correlatas e do Presidente.
e) Encaminhamentos finais.
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

