
 

 

 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA – 13/08/2012 
de 18:30 às 20:30 horas 

Local: 

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

 

Assuntos Tratados: 

1. Realização de Concurso - UERJ; 

2. Relatório Gerência Técnica; 

3. Relatório de Fiscalização Digital; 

4. Divulgação e Averbação dos Atestados de CAT; 

5. Minuta da Proposta da Frente Pró Petrópolis; 

6. Projeto de Lei – Instituto Koeler; 

7. Ofício a UFF; 

8. e-mail coorporativo; 

9. Seminário sobre Política Urbana nos CAU/UF 

10. Colegiado de Presidentes; 

11. Seminário da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR; 

12. Mapas de arquitetos ativos no Estado do RJ; 

13. Prêmios FPAA 2012; 

14. Enquete do site do CAU/BR; 

15. Plano de Implantação 2012; 

16. Normas prioritárias – Comissões do CAU/BR 

17. Planos de Ação do CAU/RJ; 

18. Relação de contratos do CAU/RJ; 

19. Relação de Processos de Compras; 

20. Investimento de recursos. 

21. Vale refeição maio/2012 

22. Saldo Bancário 

 

Deliberações da Reunião: 

1. Não houve deliberação sobre o assunto – assunto não tratado nesta reunião 

2. Não houve deliberação sobre o assunto – assunto não tratado nesta reunião 

3. Não houve deliberação sobre o assunto – assunto não tratado nesta reunião 
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4. Não houve deliberação sobre o assunto – assunto não tratado nesta reunião 

5. Deliberado por criar comissão de Relações Institucionais para tratar este 

assunto, e também sobre o Código de Obras de Miguel Pereira. 

6. Deliberado por criar comissão de Relações Institucionais para tratar este 

assunto 

7. Vice Presidente encaminhará minuta por e-mail. 

8. Deliberou-se por dar prioridades a institucionalização, quando possível, dos 

nomes dados às contas de e-mail. 

9.  Não houve deliberação sobre o assunto – assunto não tratado nesta reunião 

10. Não houve deliberação sobre o assunto – assunto não tratado nesta reunião 

11. Não houve deliberação sobre o assunto – assunto não tratado nesta reunião 

12. Não houve deliberação sobre o assunto – assunto não tratado nesta reunião 

13. Não houve deliberação sobre o assunto – assunto não tratado nesta reunião 

14. Não houve deliberação sobre o assunto – assunto não tratado nesta reunião 

15. Não houve deliberação sobre o assunto – assunto não tratado nesta reunião 

16. Não houve deliberação sobre o assunto – assunto não tratado nesta reunião 

17. Não houve deliberação sobre o assunto – assunto não tratado nesta reunião 

18. Deverá ser preparada e apresentada até setembro/2012. 

19. Não houve deliberação sobre o assunto – assunto não tratado nesta reunião 

20. Foi sugerido pelo Conselheiro Damião que os processos sejam todos revistos 

pois muitos apresentam falhas. Principalmente nos processos de contratação de 

pessoal. 

21. Foi deliberado por diminuir o saldo disponível em conta corrente, aumentando 

os valores a serrem destinados a aplicações diárias. 

22. Autorizada à contratação dos vales refeições referentes ao mês de maio/2012 

para os funcionários que não receberam na época. 

23. Solicitar a Gerência Administrativa Financeira que providencie uma segunda 

aplicação, com resgate diário, para o saldo mínimo que deverá permanecer na 

conta corrente diariamente, como sugestão do Conselheiro Damião. 

 

 

Presenças na Reunião: 

 

1. Sydnei Dias Menezes   

2. Celso Evaristo da Silva   

3. Lilia Varela Clemente dos Santos   

4. Dayse Barbosa de Araújo Góes Licença  

5. Alexander dos Santos Reis   

6. Andrea Queiroz Rêgo Ausente  

7. Ronaldo José da Costa    

8. Carlos Eduardo Costa Ausente  


