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

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA – 29/10/2012
de 18:30 às 20:30 horas

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

Assuntos Tratados:
1. Congresso Panamericano de Arquitetura
2. Recomposição Diretoria e Comissões 2013
3. Festa de confraternização
4. Palestras no Interior
5. Encontro Anual do CAU/RJ com a Sociedade
6. Informe nº02 do CONFEA
7. Emissão de Carteiras
8. Outros

Deliberações da Reunião:
1. Participarão do Congresso: o Presidente Sydnei Menezes, o Vice Presidente
Celso Evaristo representando a Diretoria, e o Conselheiro Marcus Fiorito, que
após sorteio realizado na última reunião plenária, foi sorteado como
representante dos Conselheiros, e já confirmou sua participação.
2. Após consulta aos atuais diretores, somente a Conselheira Lília Varela
permanecerá à frente da Diretoria Administrativa, as demais diretorias, tanto
titulares como os suplentes serão substituídos.
3. Estão sendo realizadas as cotações para realização de um almoço em uma
churrascaria. Como sugestão, serão convidados todos os funcionários, diretoria e
conselheiros. Além desta confraternização foi solicitada uma cotação para
aquisição de cestas de natal para presentearmos os funcionários. Estas cotações
serão apresentadas posteriormente para aprovação da diretoria.
4. Relato do Presidente Sydnei Menezes, informando os locais de realização e
quem estará presente.
5. A Diretora Administrativa Lília Varela deu informe sobre como estão às
providências, planejamento, e orçamentos para a realização do evento de 06 de
dezembro.

6. Assunto não tratado nesta reunião.
7. Será encaminhado um ofício ao CAU/BR solicitando prorrogação dos prazos
referentes ao recadastramento e à coleta de dados biométricos.
Celso Evaristo passou as informações recebidas do CAU/BR sobre os outros três
kits solicitados pelo CAU/RJ.
8. Aprovada a adesão ao termo de referência do CAU/BR nº001/2012, de telefonia
móvel, com a quantidade de 27 aparelhos, com os serviços especificados no
processo, além de aprovado o comodato de três I Pads, para os quais o CAU
estará pagando somente o serviço de internet 3G.
9. A Diretora Financeira Dayse Góis informou como serão as divisões e
subdivisões do centro de custo/2013, e previsões orçamentárias para dar
embasamento ao orçamento a ser aprovado para o próximo ano, e que estão
sendo preparados junto à Assessoria Especial contratada para o
desenvolvimento destes trabalhos.
10. O Presidente Sydnei Menezes informou sobre o relatório apresentado pela
comissão formada por profissionais convidados para a realização de vistoria nos
aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim – Galeão.
11. Informou sobre convite recebido da UFF, onde serão conversados os termos do
edital para o concurso de ideias para a reforma do Cinema Icaraí, a ser realizado
em 07 de novembro às 10 horas da manhã. Deverão comparecer o Presidente
Sydnei Menezes e o Vice Presidente Celso Evaristo.
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

Ausente

6.

Andrea Queiroz Rêgo

Ausente

7.

Ronaldo José da Costa

8.

Carlos Eduardo Costa

Ausente

