
 
 

       REUNIÃO DA PRESIDÊNCIA 

 
 

SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 

Data: Terça-feira, 27 de junho de 2017 

Local: CAU/RJ  

Endereço: Av. República do Chile, 230/23ºandar, Centro – Rio de Janeiro. 

Horário de Início: 16h00  

Horário  de Término: 18h30  

 
      LISTA DE PRESENÇA 

ITEM NOMES CARGO 

1 Jerônimo de Moraes Neto Presidente 

2 Luis Fernando Valverde Salandía Vice-Presidente  

3 José Canosa Miguez Vice-Presidente 

4 
Maria Isabel de Vasconcelos 
Porto Tostes 

Vice-Presidente 

5 Augusto Cesar de Farias Alves Vice-Presidente 

 
                                                               

1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária de Diretoria nº 016/2017 de 13/06/2017 

Aprovada por unanimidade. 

 

2. Informes do Presidente 

 
2.1. Participação em Seminário realizado em Macaé na quinta-feira passada, na Câmara dos 

Vereadores, sobre a “ Perspectiva de mercado em Macaé e Região”; 

 
 

3. Assuntos para apreciação e deliberação 

 
3.1. Instalação da Presidência 

 

Considerações dos Vice-Presidentes 

Augusto César- entende que a situação atual é similar ao que já existia, que não houve 

mudanças substanciais; que se trata do status para fora ser diferente mas não para dentro 

do CAU; que ele acha que devem se aproximar mais do quadro funcional, ouvir os 

funcionários; que as questões devem ser levadas sempre para as Comissões; que se 

dispõe a revezar com o Presidente às quintas-feiras no que for necessário;  

Maria Isabel- também entendeu que não houve muita mudança; que é preciso enfrentar o 

assunto da liberação dos cheques; que está disposta a vir às quartas-feiras; que não há 



 
necessidade de fazer cartões novos; que é necessário fixar as prioridades por não ser 

possível enfrentar todos os assuntos; 

José Miguez- entende que não se devem fazer mais mudanças; que as atividades da 

diretoria não deveriam ser modificadas; sobre a ocupação do espaço, informou que a GG 

e Rodrigo Abbade fizeram um estudo sobre essa questão; 

Valverde-se reportou à sua mensagem de hoje de manhã 

Presidente- Pediu reflexão sobre a definição dos campos de trabalho dos Vice-

Presidentes; sobre a sua participação em eventos; que recebeu um arquiteto que trouxe 

algumas demandas; que surgiu a idéia de fazer cursos para oferecer aos arquitetos, sobre 

licitação, sobre contratos; sobre ouvir os servidores arquitetos e demais funcionários, 

entende muito interessante o contato; que não será apenas um status de representação, 

acredita que se deva avançar; que as comissões são formuladoras e os braços executivos 

são os funcionários; que o jurídico deve estudar o instrumento adequado para a delegação 

que o presidente deve conceder para as questões administrativas. 

 

3.2. Programação para o segundo semestre de 2017 
 

3.2.2.Propostas de apoio financeiro formulado por entidades- foi lembrado que a diretoria 

já teria decidido que as entidades não precisam pleitear por edital de patrocínio (procurar 

ata); presidente ponderou que pediu avaliação de disponibilidade financeira dos pedidos; 

Vice-Presidente Valverde indicou alguns pontos de discussão: proposta de que Luiz 

Fernando organize a pauta de reunião com as sugestões que chegarem; Encontro com a 

Sociedade – que a escolha de servidor arquiteto seja feita pela administração conforme 

melhor conveniência; próxima reunião dia 3 de julho, reforçar comparecimento das 

entidades que estão na organização; sugestão que haja participação com mais qualidade 

ao invés de quantidade; Dar maior repercussão a toda produção resultante dos 

patrocínios no dia do Encontro; por ex., da UNIRIO para prefeituras; verificar possibilidade 

de realizar exposição no saguão do prédio; produzir banner ou passar na TV; 

Aperfeiçoamento dos dados de RRTs públicos- há várias sugestões que podem ser 

discutidas por LF, GG e Mamede; a partir disso, repaginar no site e fixar espaço para 

comentários dos leitores; 

Acordos de cooperação- pedido levantamento para mostrar sexta-feira ao Presidente 

Importância de trazer trabalho voluntário em ações do CAU- sugestão de criar Grupos 

de trabalhos voluntário para discussão de temas- pautar este assunto para o Conselho 

Diretor; 



 
Participação do CAU em Conselhos públicos- importância de levantar a participação do 

CAU e a agenda desses Conselhos; ideia de que se faça uma chamada pública para atrair 

arquitetos que queiram participar de conselhos municipais   

 

4. Informes dos Vice-Presidentes 

4.1. Não houve. 

 

5. Encerramento 

 
Não havendo mais comentários, o Presidente, Senhor Jerônimo de Moraes Neto, deu por 

encerrada a reunião de Diretoria de nº 016/2017.  E, para constar, eu, Marina Burges lavrei 

a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor Jerônimo 

de Moraes Neto. Rio de Janeiro, 27 de junho de 2017. 

 

____________________________                                                        __________________________ 

              Marina Burges                                                                     Jerônimo de Moraes Neto 

      Secretária Geral da Mesa                                                                Presidente-CAU/RJ   

 

 

 

     

 

 

 


