ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA – CAU/RR,
REALIZADA EM DEZESSETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às onze horas, na Sede do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU/RR, situado na Avenida
Santos Dumont, mil novecentos e cinquenta e dois, no bairro trinta e um de março, na
Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, reuniram-se os Conselheiros Estaduais, para a
realização da Quadragésima Quinta Sessão Plenária Ordinária do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU/RR. Preside a Sessão, a Arquiteta e
Urbanista Maria do Perpétuo Socorro Almeida Barbosa, estando presentes os seguintes
Conselheiros Titulares Arquitetos e Urbanistas: Ingrid Skarlety Rosas Souza, Eduardo
Oliveira Marques e Maria do Perpétuo Socorro Almeida Barbosa, além do Conselheiro
Roberto Brito Farias. Como convidados, se fizeram presentes os Conselheiros Suplentes
Arq. Urb. Jorge Romano e Arq. Urb. Luiza Xaud. Item 1 (um) - VERIFICAÇÃO DO
QUÓRUM – após a verificação do quorum, o Presidente informa que há quórum. Item 2
(dois) - EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO E DO HINO DO
ESTADO DE RORAIMA - Iniciando a Sessão Plenária com Execução do Hino
Nacional e em seguida o Hino do Estado de Roraima. Item 3 (três) - DISCUSSÃO E
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ANTERIOR - Ata da 44ª Sessão
Plenária Ordinária do CAU/RR, apresentada e aprovada por unanimidade. Item 4
(quatro) –INFORMES. Em seguida a Presidente apresentou os informes, dentre eles a
Presidente conta sobre sua participação representando o CAU/RR, no I Seminário de
Integração Inter profissional, que ocorreu em Santa Catarina, conta os assuntos
abordados, lê parte do relatório do evento aos Conselheiros e fala sobre a importância
dos arquitetos se unirem. A Presidente apresenta o folder do evento sobre o valor do
Arquiteto e pede para que o mesmo seja divulgado. Item 5 (cinco) – CAU/RJ. A
Presidente informa o evento que será realizado no CAU/RJ, o IV Encontro com a
Sociedade, a Presidente anuncia as palestras que ocorrerão e abre votação para a escolha
de um Conselheiro que possa representar o CAU/RR no referido evento, todos os
presentes de comum acordo escolheram a Conselheira Efetiva Ingrid Skarlety, A
Presidente ainda informa que será sorteado outro Conselheiro havendo disponibilidade
de crédito para participar do evento. Item 6 (seis) – DIA DO ARQUITETO. A
Presidente informa que será realizado um Baile para comemorar o dia do Arquiteto, dia
15 de dezembro, a mesma apresentou aos Conselheiros as propostas para o evento que
será realizado em uma casa história, havendo um coquetel, exposição da casa como
museu, banda, apresentação de teatro contando a história de sua construção, havendo
ainda um clube de fotografia e exposição e demais detalhes do evento, todos os
Conselheiros presentes concordaram com a proposta. Foi apresentado ainda o itinerário
dos funcionários do CAU/RR que trabalharão no dia. Item 7 (sete) – PARCERIAS. A
presidente informa a parceria realizada entre o CAU/RR e a Del Anno promovendo uma
palestra de Arquitetura de Interiores trazendo um profissional de fora para renomado
com indicação do CAU. O Sebrae solicita que o CAU/RR indique um profissional para
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evento. Item 8 (oito) – I EXPOSIÇÃO DE ARQUITETURA E URBANISMO. A
Presidente informa que ocorrerá a exposição de trabalhos de Arquitetos no dia do evento
Baile dos Arquitetos, os profissionais deverão inscrever seus projetos que serão
avaliados por uma banca examinadora, abriu-se votação entre os Conselheiros para a
escolha dos jurados, os cinco Conselheiros presentes se disponibilizaram para participar
e julgar os projetos. O projeto vencedor terá seu trabalho divulgado no evento assim
como no Shopping de Boa Vista como maneira de exposição e reconhecimento. Item 9
(nove) – DIVISÃO DE TAREFAS. Foi apresentada a proposta de divisão de tarefas
para o dia do evento a qual será cometida aos servidores deste Conselho. Item 10 (dez)
– CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. Foi discutido que será feito uma lista como os critérios
de avaliação dos projetos da exposição, a Conselheira Ingrid skarlety se propôs a
pontua-la. Item 12 (doze) – DIVULGAÇÃO DO EVENTO. A Presidente informa os
meios de divulgação do evento para que seja apresentada a população e dando valor ao
profissional Arquiteto, que será através de Outdoor, jornais, televisão através de
entrevistas, folders, cartazes etc. Item 11 (onze) – RELATÓRIO CONTABIL. A
Conselheira Ingrid Skarlety apresenta a todos o Relatório Contábil. Item 12 (doze) –
CARTA À PREFEITURA. Foi constatado entre os profissionais problemas relacionados
aos serviços prestados pela Prefeitura de Boa Vista. Os Conselheiros Jorge Romano e
Eduardo O. Marques, ficaram responsáveis pela montagem e execução de documento
pontuando reivindicações à prefeitura, o qual será encaminhado pela Presidente pedindo
soluções. Item 13 (treze) – NOVA SEDE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO. Foi realizado nesta manhã uma celebração diante da Assinatura do
Contrato de cedência da nova sede do CAU/RR. Contrato firmado entre o Conselho de
Arquitetura e a Superintendência do Patrimônio da União - SPU. Foi representada pela
Presidente do Conselho a importância de tal acordo, dando ao CAU/RR um espaço para
melhor execução de seus trabalhos junto dos profissionais e da população. Foram
convidados para esta celebração todos os Conselheiros Efetivos e Suplentes, assim como
os funcionários do CAU/RR e do SPU. Após a assinatura do contrato entre ambas as
partes foi apresentado o Projeto Arquitetônico da nova sede. Após todas as formalidades
foi oferecido um café da manhã para os convidados. Item 14 (catorze) – Foi deliberado
entre os Conselheiros através de documentação apresentada pela Comissão de Ética a
finalização e extinção de denúncia por vícios e falta de provas do proc. n 03/2015. Item
15 (quinze) – ATA DA 39ª SESSÃO PLENÁRIA. Foi lida pelos Conselheiros e
Aprovada por unanimidade a Ata da 39ª Sessão Plenária, durante a presente plenária
todos assinaram a referida ata. ENCERRAMENTO: Após todos os informes anteriores,
a Presidente encerra a Sessão Plenária, nada mais havendo a ser discutido.
Boa Vista (RR), 17 de novembro de 2015.

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALMEIDA BARBOSA
Presidente em Exercício do CAU/RR
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INGRID SKARLETY ROSAS SOUZA
Conselheira Titular

EDUARDO OLIVEIRA MARQUES
Conselheiro Titular
ROBERTO BRITO FARIAS
Conselheiro Titular
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