ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE RORAIMA – CAU-RR, REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE
2012.
Aos dois dias do mês de outubro 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 Décima 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 Rosas da Silva,
Roberto Brito Farias, Max Weber Carvalho Feitosa e Pedro de Souza Fernandes, como
Conselheiro Suplente na Titularidade. Após a verificação do quórum (Item 1), o Presidente
inicia os trabalhos com os seguintes informes, (Item 2): - I Seminário Regional da

Comissão de Organização e Administração do CAU/BR, realizado no dia 18 de
outubro em Manaus; - Fórum de Presidentes – Brasília-DF (25 e 26 de outubro); Devolução de cartões de embarque de viagens; - Participação da Gerente
Administrativa do CAU-RR no treinamento do KITBIO e SICCAU, nos dias 9, 10 e
11 de outubro em Brasília; - Participação do Presidente e do Contador do CAURR na Reunião que serão tratados os assuntos relativos ao processo de
planejamento, plano de ação e orçamento do CAU para 2013, que será realizada
nos dias 18 e 19 de outubro no CAU-MA. O Presidente reitera ao Assessor Jurídico, a
solicitação de carta Convite para contratação de empresa de passagens aéreas. Na sequência,
(Item 3.1) – Discussão e aprovação da ata da sessão plenária anterior, onde foi aprovada por
unanimidade a Ata da Décima Sessão Plenária Ordinária do CAU-RR, realizada no dia dois
de outubro de dois mil e doze. O Presidente coloca em discussão (Item 3.2) - referente a
justificativa de ausência na 9ª Sessão Plenária Ordinária do CAU-RR, realizada dia vinte e
oito de agosto, por motivo de não poder ser ausentar do trabalho, a qual foi aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Presidente informa que na próxima Plenária irá apresentar sua
justificativa de ausência na Nona Plenária Ordinária do CAU-RR, juntamente com atestado
médico. 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), 02 de outubro de 2012.

PEDRO HEES

Presidente

MAX WEBER CARVALHO FEITOSA
Conselheiro Titular

PEDRO DE SOUZA FERNANDES
Conselheiro Suplente na Titularidade

ROBERTO BRITO FARIAS
Conselheiro Titular

ENILZA SILVA DA COSTA
Conselheira Titular

