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

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA – 22/10/2012
de 18:30 às 20:30 horas

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

Assuntos Tratados:
1. Serviço taquigrafia
2. Parecer jurídico especial
3. Cronograma carteiras
4. Recomposição Diretoria e Comissões a
5. Outros

Deliberações da Reunião:
1.

Assunto não tratado nesta reunião

2.

O Vice Presidente Celso Evaristo fez um relato da 1º reunião da Comissão de
Exercício Profissional de Estrangeiro, e ao final foi proposto pela Diretora
Financeira, Srª Dayse Góis a criação de uma Comissão de Relações
Institucionais, que deverá preparar um mapeamento da situação e apresentar a
proposta de contratação de Assessoria Jurídica Especializada para prestação
de serviço de consultoria direta a esta Comissão. Foi indicada a profissional
Carmen Eleonora para prestar esta assessoria.

3.

Aprovada a realização de reunião com os Presidentes do CAU/UF (sete
maiores), por este CAU/RJ, que arcará com as despesas de recepção e
almoço, a ser realizada na próxima semana (29/10 a 1º/11).

4.

Assunto não tratado nesta reunião.

5.

Foi relatado pelo Presidente Sydnei Menezes, a atualização dos números
referente ao recadastramento: Foram realizadas 5.964 atualizações cadastrais
no SICCAU.
E que até o momento, o CAU/BR entregou somente 3 kits de coleta de dados
biométricos ao CAU/RJ, e que estes três estão instalados no Prédio da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na sede do IAB, e no Campus da
Universidade Gama Filho localizada no Shopping Down Town na Barra da
Tijuca

Que durante a coleta desses dados nos Municípios de Volta Redonda (23/10),
Petrópolis (31/10), Rio das Ostras (05/11), Macaé (07/11) e Campos (09/11),
serão realizados Encontros Regionais do CAU/RJ com os profissionais
aproveitando a estrutura montada.
6.

A Diretora Dayse Góis apresentou relato sobre o andamento, dos
procedimentos a serem adotados, e que estão sendo desenvolvidos junto a
uma assessoria contratada para ajudar no desenvolvimento do Planejamento e
Plano de Ação de 2013, a fim de atender a todos os pré-requisitos
determinados pelo CAU/BR.
Explicou porque estão sendo criados novos centros de custos, como serão
feitos inseridos os novos projetos para despesas futuras como: continuação da
implantação e instalação do CAU/RJ, Ouvidoria, Fiscalização,
Regionalização do CAU/RJ, Conferência 2013, Sede Nova, e Concurso
Público.
Informou que mesmo com a contratação de uma assessoria externa, será
necessária a designação de um funcionário para cuidar deste assunto.

7.

Foi relatado pelo Conselheiro Vicente as informações obtidas durante o
evento ocorrido no Maranhão, no qual participaram ele e o funcionário
Marcelo Vieira, nas quais ficou claro a intenção de engessamento pelo
CAU/BR de todos os procedimentos a serem adotados nos processos
financeiros, que não serão permitidos que os CAU/UF tenham nenhum
procedimento que não esteja previamente autorizado pelo CAU/BR.

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

Ausente

Ausente

