
 
 

       REUNIÃO DA PRESIDÊNCIA 

 
 

SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 

Data: Terça-feira, 18 de julho 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 

6 Julio Claudio da Gama Bentes 
Conselheiro 
Convidado 
(coord.CEF) 

 
                                                               

1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária da Presidência nº 001/2017 de 27/06/2017 

 

Aprovada por unanimidade. 
 

2. Informes do Presidente 

 
2.1. Convite Posse SEAERJ – 19.07.2017 às 18h30 em sua sede: representará o 

CAU/RJ o chefe de Gabinete Luiz Fernando.  

2.2. Colação de Grau UNIGRANRIO – 19.07.2017 às 19h em Duque de Caxias: o 

CAU/RJ será representado pelo Conselheiro Julio Bentes. 

2.3. Convite CAU/PE – Fórum Internacional HOJE Implementando Cidades 

Sustentáveis – 25 a 27.07.17 em Pernambuco: enviar carta parabenizando;  

2.4. V Seminário de Política Urbana e Ambiental do CAU/BR – 16.08.2017 em Brasília: avisar a  

CPU sobre o evento; 

2.5. Ofício CAU/BR – Calendário de Reuniões da COA fora de Brasília: GG verificará                    

possibilidade de gerente administrativa ir a Porto Alegre para participar do seminário de 

gespublica 

2.6.Ofício Prefeitura Municipal de Piraí – Indicação de um membro titular e um 

suplente para Conselho Municipal de Mobilidade Urbana- Chefe de Gabinete  

 



 
 

2.7.Indicar 02 (dois) arquitetos para curso Perícias Judiciais no RJ em agosto -

promovido pela empresa Rui Juliano Perícias em parceria com CAU/BR- adiado 

                                 

3.Assuntos para apreciação e deliberação 

Ações para 2017-2º semestre 

3.1.Biblioteca – Plenária de agosto- saber se Ephim pode vir; agendar também com 

Presidente do IAB de Niterói, Valério;   

 3.2.Rio 2020 – colocar no foyer do CAU o estande vencedor do Congresso e o banner da 

marca UIA2020; primeira exposição terá esse objeto; Chefe de Gabinete fará contato com IAB 

3.3.Cursos/capacitação – licitação/Carolina Vilhena (focar em concurso); contratos de interesse 

dos arquitetos/Marina; além de SICCAU e tabela de honorários; 

3.4.Encontro com a Sociedade – 28 de julho: Vice Valverde informou sobre 

encaminhamentos tirados na última reunião; abertura será às 13h30; transmissão pelo 

youtube; inscrições estão abertas (houve inscrições? CG vai informar);Isabel será 

moderadora da primeira mesa que é Controle Social e Transparência; entidades estão 

divulgando Encontro em suas páginas; ligar para integrantes do CEAU convidando; 

questionou como será a divulgação do resultados do patrocínios do CAU; GG informou 

que CDs serão gravados a partir de amanhã; Presidente ressaltou a importância do CD 

da Conferência e do Seminário da assistência técnica; convocar os Conselheiros; CG 

ligará para os Coordenadores de Comissões para que mandem suas perguntas  

3.5.Fórum das escolas – 18 de agosto; Conselheiro Julio informou que o Forum 

ocorrerá durante todo o dia; com agenda extensa; convites já foram enviados para 

diretores e coordenadores de cursos; CG ligará para algumas pessoas; mandar ofícios 

para os coordenadores extensivos aos professores; dia 20 de outubro haverá um 

seminário do CRIAU(verificar se é possível pela Resolução 122) 

             3.6.Prêmio Grandjean de Montigny – falta conversar com IAB sobre o Arquiteto do Amanhã 

para lançar no Fórum; idéia de que o resultado saia uma semana antes do dia 15 de dezembro 

e a entrega do prêmio seja no dia 15; 

             3.7.Licenciamento por autodeclaração –  

             3.8.Seminário sobre acessibilidade no transporte público –  

             3.9.Seminário da NBR de obras de reforma em condomínio –  

3.10.Seminário de ética- ainda sem data definida 

3.11. Sobre Seminário de Gespublica na CEF- 3 dias, 30 e 31 de agosto e 1º de setembro; 

dia inteiro ; convidar conselheiros 

             3.12.Eleições gerais do CAU -  



 
3.13.Festa do arquiteto e posse dos novos Conselheiros – 15 de dezembro; ideia para 

que se faça um pequeno coquetel e depois ir para um lugar para confraternizar 

             3.14.Lançamento da revista da Conferência 

             3.15.Patrocínio Cultural –  

3.16.Discussão sobre plano estratégico do Município do Rio de Janeiro-CPU e Casa 

Fluminense; sexta-feira às 15h00; 40 pessoas  

  

 

4. Assuntos para apreciação e deliberação 

 
4.1.Presidente anunciou a necessidade de se ausentar por dez dias úteis e Vice-Presidentes  
se dispuseram a agendar-se para estar aqui nesses dias.  
 

4. Informes dos Vice-Presidentes 

 

5. Encerramento 

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

encerrada a reunião da Presidência de nº 002/2017.  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, 18 de julho de 2017. 

 

____________________________                                                        __________________________ 

              Marina Burges                                                                     Jerônimo de Moraes Neto 

      Secretária Geral da Mesa                                                                Presidente-CAU/RJ   

 

 

 

     

 

 

 


