
 

 

 
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA – CAU-RR, REALIZADA 

EM 06 DE FEVEREIRO DE 2012. 

 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às dezoito horas, na 

residência do Arq. Urb. Pedro Hees, situada na Avenida da Pitombeira, mil trezentos 

e cinquenta e um, no bairro Caçari, na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, 

reuniram-se os conselheiros, para a realização da Terceira Reunião Ordinária do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU-RR. Presidiu a Reunião, o 

Arq. Urb.Pedro Hees, estando presentes os seguintes Conselheiros Titulares: Arq. 

Urb. Luiz Afonso Maciel de Melo, Arq. Urb. Eduardo Oliveira Marques, Arq. Urb. 

Roberto Brito Farias e Arq. Urb. Max Weber Carvalho Feitosa; e os Conselheiros 

Suplentes: Arq. Urb. João Nelson Piedade Marques Vicente (Conselheiro Federal) e a 

Arq. Urb. Ingrid Skarlety Rosas de Souza. Após a verificação do quórum, o 

Presidente do CAU-RR, Arq. Urb. Pedro Hees coloca em discussão a Ata da Primeira 

Sessão Plenária Extraordinária, após alterações, é aprovada por unanimidade pelos 

conselheiros presentes. Em seguida o Presidente passa a palavra ao Conselheiro 

Federal Arq. Urb. Luiz Afonso, onde o mesmo fala da destituição do vice-presidente 

do CAU-BR; Informa as Resoluções aprovadas na Reunião Plenária do dia três de 

fevereiro em Brasília; Solicita ao Presidente do CAU-RR que entre com o pedido ao 

CREA-RR do acervo dos arquitetos.Em seguida o Presidente continua a sessão com 

seus informes, primeiramente ele fala do Treinamento do Sistema SICCAU, que será 

em Florianópolis-SC, onde vai participar do Treinamento o Presidente, o vice-

presidente e a secretária do CAU-RR. Em seguida é solicitado aos Conselheiros que 

cada um dê uma lida no Regimento Interno Provisório do CAU-RR, e faça as 

alterações que acharem necessárias, para posterior discussão e aprovação em Plenário. 

Finalizando os informes, o Presidente fala da justificativa de ausência de conselheiros 

nas reuniões, onde deverão ser feitas por escrito, e entregue para conhecimento do 

Presidente e do Plenário. Item um de pauta - Aprova o aluguel da sala para Sede do 

CAU-RR, no valor de hum mil e oitocentos reais nos primeiros seis meses, e dois mil 

reais após os seis meses, onde o endereço da Sede do CAU-RR, a qual foi alugada 

duas salas, e situa-se na Rua Coronel Mota, número seis sete seis, no centro da cidade 

de Boa Vista-RR. Item dois de pauta - Contratação de Assessoria Jurídica, onde foi 

aprovado o Escritório Jurídico LICARIÃO Advogados Associados, que será pago o 

valor mensal de hum mil duzentos e quarenta e quatro reais; Contratação de 

Assessoria Contábil, onde foi aprovado o Escritório ACT, que será pago o valor 

mensal de hum mil duzentos e quarenta e quatro reais e Assessoria de Comunicação, 

onde não foi aprovada nenhuma proposta, e ficará para aprovação em próxima 

plenária.O Presidente continua a reunião e expõe o andamento da conta bancária, 

onde o Banco do Brasil, irá dar resposta no decorrer da semana, visto que foi dado 

entrada na semana anterior. Foi solicitado também os serviços de telefone fixo e 

internet para o a sede do CAU-RR. Com a palavra o Diretor Administrativo-

Financeiro Arq. Urb. Roberto, apresenta o Relatório de Viagem para Treinamento do 

SICCAU, em Brasília-DF. Item três de pauta - Salário da secretária do CAU-RR, 

ficou aprovado no valor de hum mil e duzentos reais; o salário de assessor técnico do 

CAU-RR, ficou aprovado no valor de hum mil e duzentos reais; e o salário de gerente 



 

 

do CAU-RR, ficou aprovado o valor de hum mil e oitocentos reais. Finalizando a 

reunião o Presidente congratula o aniversariante deste dia, o Conselheiro Arq. Urb. 

Max Weber Carvalho Feitosa. 
 

Boa Vista (RR), 06 de fevereiro de 2012. 
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