ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE RORAIMA – CAU-RR, REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2012.
Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às quinze horas, na Sede do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU-RR, situada na Rua Coronel Mota,
seiscentos e setenta e seis, no centro da Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, reuniram-se
os conselheiros, para a realização da Sétima 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 Arquitetos e Urbanistas: Enilza Silva da Costa,
Eduardo Oliveira Marques, Roberto Brito Farias e Max Weber Carvalho Feitosa. Após a
verificação do quórum, o Presidente do CAU-RR, Pedro Hees, inicia os trabalhos
apresentando a todos a Programação da Reunião Regional de Planejamento, Orçamento e
procedimentos contábeis, que acontecerá em Manaus-AM. Em seguida, coloca em discussão
a Ata da Sexta Sessão Plenária Ordinária, realizada dia sete de meio do corrente ano, a qual
foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Na sequência, o Presidente coloca
em discussão a aprovação da participação do contador e da secretária do CAU-RR na Reunião
Regional de Planejamento, Orçamento e procedimentos contábeis, que acontecerá em
Manaus-AM, que acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de junho do corrente ano, com um voto
contrário do Conselheiro Eduardo, a proposta foi aprovada por voto de maioria; e discussão
da proposta para participação de um conselheiro nos Cursos de WEBGIS e SICCAU em
Brasília-DF, nos dias 02 e 03 de julho, onde irá participar o Conselheiro Eduardo, o qual foi
aprovada por unanimidade sua proposta. Finalizando as propostas de aprovação, o Presidente
do CAU-RR com a palavra informa que a contratação da Assessoria de Comunicação será
adiada por tempo indeterminado, e os conselheiros Eduardo e Roberto, votam contra o
adiamento, ficando aprovado por maioria o adiamento da contratação de Assessoria de
Comunicação, por tempo indeterminado. Nada mais havendo a ser discutido, e, usando das
prerrogativas de Secretária, lavrei a presente ata que após lida, corrigida e aprovada, será
assinada pelos presentes.
Boa Vista (RR), 14 de junho de 2012.
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