
 

 

 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA – 01/10/2012 
de 18:30 às 20:30 horas 

 
Local: 

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

 

Assuntos Tratados: 

1. Plano de Ação 2013 

2. Seminários, encontros e congressos 

3. Eleição dos membros da diretoria (Regimento Interno) 

4. Outros 

 

 Deliberações da Reunião: 

 Serão impressas 16.000 cartas e serem encaminhadas a todos os profissionais 

do Estado do Rio de Janeiro, referente ao recadastramento, e prazos para 

realização do procedimento de coleta dos dados biométricos. Este material será 

manuseado pela agencia do correio contratada especificamente para este 

serviço. 

Em 02/10 será realizada uma reunião em Brasília, que contará com a presença 

dos Presidentes dos CAU/RJ, SP, PR, MG, RS, para discutirem a infraestrutura 

necessária à captação dos dados biométricos, necessários em cada Estado.  

Também serão confeccionados 1000 cartazes, com a finalidade de reforçar a 

divulgação, e alcançar um maior número de profissionais. Estes materiais serão 

distribuídos aos Conselheiros durante a próxima reunião Plenária. 

 Definição e aprovação da participação do CAU/RJ nos eventos a serem 

realizados durante os meses de outubro e novembro de 2012, conforme abaixo: 

 Não há interesse na participação deste CAU/RJ, no Seminário a ser 

realizado pelo CAU/MT, por se tratar de um evento local. 

 10 e 11 de outubro de 2012 – Seminário da Comissão de Ensino e formação, 

a ser realizado em Florianópolis/SC. Se o Conselheiro Carlos Eduardo não 

puder participar, indicará um integrante da Comissão. 

 11 e 12 de outubro de 2012 – Seminário Comissão de Finanças – 

Planejamento e Pano de Ação 2013, a ser realizado em Florianópolis/SC. 

Indicação da Diretora Dayse Góis para participar do evento. 

 18 e 19 de outubro de 2012 – Encontro da Comissão de Ética em Goiânia – 

Se o Conselheiro Adir não puder participar, indicará um integrante da 

Comissão. 
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 24 a 26 de outubro de 2012 – Fórum de Presidentes e Seminário de Política 

Urbana, a serem realizados em Brasília/DF – O CAU/RJ será representado 

pelo seu Vice-Presidente, Celso Evaristo. 

 13 a 18 de novembro de 2012 – 23º ENSA a ser realizado em Curitiba/PR. 

Participarão desse evento o Presidente Sydnei Menezes, e foi indicado o 

nome da Conselheiro Ilka como segundo participante. 

 16 e 17 de novembro de 2012 – Encontro da Comissão de Ensino e 

Formação, a ser realizado no Rio Grande do Norte, para o qual o 

Conselheiro Carlos Eduardo se não puder participar, indicará um integrante 

da Comissão. 

 22 a 24 de novembro de 2012 – CONABEA, a ser realizado em São Paulo. 

Participarão deste evento o Presidente Sydnei Menezes, que foi convidado a 

falar durante a abertura do evento, e o Conselheiro Carlos Eduardo se não 

puder participar, indicará um integrante da Comissão. 

 27 a 30 de novembro de 2012 – Congresso Panamericano. Participarão deste 

evento o Presidente Sydnei Menezes, um Diretor e um Conselheiro a ser 

sorteado durante a próxima reunião Plenária. Caso nenhum Diretor participe 

estará autorizada a participação de um segundo Conselheiro. 

 Assunto não discutido nesta reunião. 

 A Diretora Administrativa Lília Varela informou que: por impossibilidade na 

realização de reunir a Comissão organizadora do evento, e com a Diretora 

Andréa, não há novas informações sobre a realização do Evento agendado para 

o dia 06/12/2012.  

Foi feito contado com a coordenadora de eventos, Srª Lúcia, para tratarem 

sobre redução de formato, custos entre outros, Já que o evento terá a duração 

de ½ dia. 

 A reunião de finanças a ser realizada em 02/10/12, será presidida pelo Vice 

Presidente Celso Evaristo, já que nesta data o Presidente Sydney Menezes 

estará em Brasília. 

 

Presenças na Reunião: 

 

1. Sydnei Dias Menezes   

2. Celso Evaristo da Silva   

3. Lilia Varela Clemente dos Santos   

4. Dayse Barbosa de Araújo Góis Ausente  

5. Alexander dos Santos Reis Ausente  

6. Andrea Queiroz Rêgo Ausente  

7. Ronaldo José da Costa    

8. Carlos Eduardo Costa Ausente  


