REUNIÃO DE DIRETORIA

SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 034/2016
Data: Terça-feira, 22 de novembro de 2016
Local: CAU/RJ
Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.
Horário de Início: 16:00h
Horário de Término: 18:00h
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Angela Botelho

CARGO
Presidente
Justificado
Vice-Presidente
Diretor
Administrativo
Diretora
Adjunta
Administrativa
Diretora Financeira
Justificado
Diretor
Adjunto
Financeiro
Justificado
Diretor Técnico
Diretora
Adjunta
Técnica
Justificado

Assuntos de Pauta:
1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 033/2016 de 14/11/2016
Súmula aprovada por unanimidade após retificações pedidas pelo Conselheiro Augusto Cesar.
2. Informes do Presidente
2.1. Assessora chefe de comunicação relatou encontro em Brasília e temas abordados: portal da
transparência; palestra de agência de publicidade (a pedido do CAUBR); apresentações sobre ações de
assessorias dos CAUs; que o RJ está organizando temas, não há resultados concretos de ações de
comunicação; que não observou nenhuma ação de outros CAUs que se destacasse; que muitos CAUs
não têm assessorias de comunicação ou estão em processo de contratação terceirizada; que as ações
costumam ser pontuais; o CAUBR apresentou um “ protótipo” do novo site, mais moderno e bonito,
diferente do que é hoje e que será apresentado na próxima reunião de presidentes; que se falou sobre
mudanças do IGEO, que passa por novas configurações; não se falou sobre fluxos, demandas. Gerente

Geral informou que no surgimento das demandas, abre-se um “gad (gerenciador avançado de
demandas)”; que há relatos de que não há funcionalidade no sistema para prestar contas para a
sociedade (por ex.sobre obras públicas); Cons.Augusto Cesar pondera que há necessidade de realização
de algumas campanhas, por ex. sobre RRTs, a partir de uma marca, que se conheceu recentemente, de
que 37% dos profissionais do RJ não têm qualquer cadastro de RRT; que deve-se indagar por que há
profissionais que não fazem RRTs ( porque são funcionários públicos, ou trabalham para outros, ou são
professores?); defende a realização de campanhas;. Assessora de comunicação continuou informando
que a idéia é de que agência faças as campanhas além da postagem no face; mostrar o que é RRT, por
que é necessária ; identificar quais os nichos que não fazem RRts; necessário análise qualitativa das
RRts ; sugestão de palestras para profissionais de prefeituras para identificar em que casos cabe RRT de
cargo e função;

concluiu-se que a informação existe no sistema mas ela não está disponível ,

perguntando-se se há como criar relatórios sobre algumas informações; importante saber se há outros
CAUs que estão em condições de dar informações sobre intervenções urbanas; que o CAUBR , neste
ano, vai terminando uma campanha para ser publicada na imprensa, no Brasil inteiro, sob o mote “ O
planejamento urbano garante o nosso lugar no mundo. Concorda, Prefeito?”.O maior investimento será
de TV aberta; projetos estão sendo concluídos.
2.2. Leitura de convites: para participação no Conselho municipal em Angra (sobre Tamoios); para a
solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto para o Programa Mais Médicos; para o Seminário no
CAURS sobre fiscalização; sugestão de que a fiscalização acompanhe o seminário se ele for transmitido;
que a comunicação acompanhe mais de perto eventos de todos os CAUs para informação à diretoria.

3. Assuntos para deliberação
3.1. Diretoria deliberou criar escopo para representações do CAU/RJ em conselhos municipais. Valverde
ficou de minutar alguma coisa para a próxima reunião; disponibilizar relatórios de representantes do CAU
no portal;
3.2. Encaminhar para a diretoria uma síntese de todos os projetos aprovados no patrocínio.(para Chefe
de Gabinete providenciar).
3.3. Indicado o dia 3 de dezembro, sábado, para uma reunião extraordinária (com diretores sem
suplentes) para discutir o Regimento Interno. Enviar material para todos(esquema de Valverde,
comentários COA, comentários do

jurídico (que deve retirar as linhas que não tenham qualquer

comentário ).
3.4. Avaliação de desempenho passou para a semana que vem. Material será encaminhado a todos os
diretores.

4. Informes das Diretorias
4.1. Conselheiro Augusto Cesar- RRts; fiscalização;

6. Encerramento
Não havendo mais comentários, o Vice- Presidente, Senhor Luis Fernando Valverde, deu por
encerrada a reunião de Diretoria de nº 034/2016. E, para constar, eu, Marina Burges Olmos lavrei a
presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Vice-Presidente do Conselho Senhor Luis Fernando
Valverde. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016.
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