ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE RORAIMA – CAU-RR, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE
2012.
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às onze 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 Nona Reunião Ordinária do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Roraima – CAU-RR. Presidiu a Reunião, o Arq. Urb. Eduardo Oliveira
Marques, estando presentes os seguintes Conselheiros Titulares Arquitetos e Urbanistas:
Roberto Brito Farias, Max Weber Carvalho Feitosa e Nikson Dias de Oliveira, como
Conselheiro Suplente na Titularidade. Após a verificação do quórum, o Presidente em
Exercício do CAU-RR, Eduardo Oliveira Marques, inicia os trabalhos informando que o
Presidente do CAU-RR, Pedro Hees, está enfermo e justifica sua ausência nesta Plenária. Na
sequência, item três ponto um, foi aprovada por unanimidade a Ata da Oitava Sessão Plenária
Ordinária do CAU-RR, realizada no dia onze de julho de dois mil e doze. O Presidente coloca
em discussão o item três ponto dois, referente ao Plano de Ação da Reformulação
Orçamentária 2012, o qual foi aprovado por unanimidade, em seguida, no item três ponto três,
após discussão, foi aprovada por unanimidade o Quadro Geral de Reformulação Orçamentária
2012 com o valor total de quatrocentos e dez mil, novecentos e cinqüenta reais. Finalizando
os trabalhos o presidente coloca em discussão a aquisição de: uma impressora laser, um
roteador, uma TV 42’’ wi-fi e certificado digital da Receita Federal, sendo os itens aprovados
por unanimidade. 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), 28 de agosto de 2012.
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