
 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA – 23/07/2012 
de 18:30 às 20:30 horas 

 

 
Local: 

1. Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar 

 

Assuntos Tratados: 

1. Livro CAU. 

2. Filme CAU. 

3. Site e newsletter. 

4. Candidatos a Vereador. 

5. Feira Construir. 

6. Fiscalização. 

7. Adaptação das instalações da sede. 

8. Palestras Técnicas. 

9. Reestruturação da Gerência Administrativa e Financeira. 

10. Assessoria Especial para Presidência. 

11.Estagiários para o CAU/RJ. 

 

 

 Deliberações da Reunião: 

1.   Foi apresentada por solicitação da Presidência, proposta para elaboração e 

confecção de um livro sobre a história do CAU. A luta por décadas a caminho 

desta conquista. Será agendada reunião específica para tratar do assunto, já na 

próxima semana. 

2.  Foi apresentada por solicitação da Presidência, proposta para produção de um 

filme institucional do CAU/RJ. Será agendada reunião específica para tratar do 

assunto. 
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3.  Foi aprovada a contratação dos serviços de hospedagem do site e envio de 

newsletter. Será demandada solicitação para contratação de empresa 

especializada para elaboração e construção do site. 

4.  A Diretoria aprovou receber candidatos a Prefeitos para discutir as questões 

relativas à Legislação urbanística e edilícia das Cidades. 

5.  Aprovada a participação do CAU/RJ na Feira Construir, sem custos. A 

articulação ficará a cargo dos Diretores Lília Varela e Ronaldo Costa. 

6.  Acolhida a sugestão da Comissão de Exercício Profissional, no sentido da 

criação de uma Comissão Especial para criar um Núcleo de Fiscalização, para 

tratar a estratégia e programa de trabalho a ser Coordenado pelo Conselheiro 

Luiz Damião. A proposta será encaminhada já para aprovação na próxima 

reunião plenária no dia 14 de agosto. 

7. Autorizadas as providências cabíveis junto à Gerência Administrativa, para 

adaptação de um dos banheiros para portadores físicos. A Diretora Adjunta 

Andrea ficará responsável pela condução da questão. 

8. Aprovada à proposta de realização de palestras técnicas junto às grandes 

empresas e órgãos públicos para prestar esclarecimentos sobre o CAU. O 

Diretor Alexander Reis coordenará os trabalhos e respectivos agendamentos. 

9.  Autorizada a contratação de novos 02 funcionários para auxiliar a Gerência 

Administrativa e Financeira para as áreas de compras e finanças. 

10. A pedido do Presidente foi autorizada a contratação de 01 assistente para atuar 

diretamente na assessoria técnica profissional. 

11. Recomendação da Diretoria para celebração de convênio junto ao CIEE - 

Centro de Integração Empresa-Escola, para contratação de estagiários 

objetivando o necessário apoio às diversas áreas do CAU/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   


