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Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às onze horas e quinze
minutos, na sede do CAU-RR, situada na Avenida Santos Dumont, número mil
novecentos e cinquenta e dois, bairro trinta e um de março, na cidade de Boa Vista,
Estado de Roraima. Dando por iniciada a 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2016 DA
COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, EXERCICIO PROFISSIONAL, ENSINO E
FORMAÇÃO DO CAU-RR - CEP, estando presente o Presidente do CAU/RR Pedro
Hees, os conselheiros convidados Arq. Urb. Roberto Brito Farias, Arq. Urb. Jorge
Romano Neto, Arq. Urb. Luiza Oliveira Xaud, o Coordenador da Comissão Arq. Urb.
Eduardo Oliveira Marques, membros da Comissão Arq. Urb. Maria do Perpetuo Socorro
Almeida Barbosa, Arq. Urb. Ingrid Skarlety Rosas Souza e a Assessora da CEP Ananda
Cristiny de Souza Teles, a comissão se reuniu para discutir a pauta da reunião. O
Coordenador inicia a reunião discutindo o Item 2 - a importância de ser elaborada uma
documentação oficial com carimbo e assinatura com a lista das atribuições dos arquitetos
e urbanistas a ser disponibilizadas a todos os profissionais que solicitarem na sede do
Conselho. A conselheira Perpetua requisita que seja feito um oficio para o Ministério da
Fazenda solicitando o número empresas da construção civil cadastradas no Estado. Após
resposta do oficio, enviar a Resolução 51º e atribuições dos arquitetos e urbanistas para
cada empresa. O modelo da declaração com a lista das atribuições dos profissionais
deverá ser enviado para o e-mail de todos os conselheiros e presidente do Conselho. Item
4 – após análise do Relatório de Fiscalização é necessário criar meios para divulgar a
Resolução 51º. O Presidente do CAU/RR Pedro Hees solicita que a funcionária Bárbara
Araújo providencie a lista de órgãos do Estado para seja enviada a Resolução 51º e lista
de atribuições dos arquitetos. O coordenador diz que os dois pontos mais importantes para
promover a Resolução 51º e lista de atribuições dos arquitetos é ir aos órgãos públicos e
divulgar na mídia. Item 4.2 – O Presidente informa que é necessário digitalizar as ART’s
e devolver o documento impresso para os profissionais. É decidido que o funcionário
Rusyvlet ficará encarregado de digitalizar as ART´s e o Gerente Geral Adalberto Menezes
fiscalizará o serviço juntamente com a Gerente Técnica Ananda Teles. A data para inicio
da atividade fica estabelecida em 11.04.2016 e na próxima reunião será definido o prazo
para conclusão. O profissional deverá assinar documento acusando recebimento do
arquivo digital e documento impresso. Item 4.3 – O Presidente do CAU/RR Pedro Hees
informa a alteração do local onde será ministrado o curso “Ambiente Profissional e RRT”

para os profissionais, ao invés do auditório da UFRR, o curso será ministrado na sede do
Conselho. A Gerente Técnica Ananda Teles informa que devido nenhuma inscrição de
profissional pela falta de divulgação do curso é necessário estabelecer nova data. O
Presidente do CAU/RR informa que será estabelecida nova data para oferecimento do
curso “Ambiente Profissional e RRT” e devido o foco ser para poucos profissionais, a
divulgação será feita no grupo do Whatsapp, email e site do CAU/RR. O Presidente do
CAU/RR Pedro Hees fala em propor parceria com os funcionários da SMOU Cristiano e
Igor da Silveira para ministrarem um curso sobre o processo de análise de RRT perante a
Secretaria, uma vez por mês duas horas no dia. A conselheira Maria do Perpetuo Socorro
informa que recebeu há uns meses atrás solicitação dos funcionários da SMOU uma série
de duvidas a serem esclarecidas pelo CAU/RR sobre análise de RRT. Os conselheiros,
Jorge Romano, Eduardo Marques e Ingrid Skarlety ficaram responsáveis por esclarecer
tais duvidas. O Presidente CAU/RR diz que é importante responder oficialmente ao
ofício até mesmo para estreitar a parceria do CAU/RR e SMOU. A conselheira Ingrid
Skarlety ressalta que é importante responder ao ofício para depois marcar o treinamento
para os profissionais. O coordenador da CEP Eduardo Marques sugere que o Conselheiro
Federal Luiz Afonso seja palestrante. O Presidente do CAU/RR Pedro Hees diz que a
ideia de ministrar os cursos na sede do Conselho é uma forma de aproximar o profissional
do conselho. O presidente do CAU/RR Pedro Hees informa que em reunião com o
coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo ofertado pela UFRR será discutida a
elaboração de seminários de Ética para universitários do curso de Arquitetura. A
conselheira Ingrid Skarlety fala que o ideal seria trazer o Conselheiro Napoleão Ferreira
para o Primeiro Treinamento de Ética, uma vez que ele desenvolve as atividades nas
universidades e os todos aprenderiam a didática dele e depois seria possível fazer uma
replicação da capacitação. O coordenador da CEP diz que fica receoso no número de
profissionais inscritos e a proporção do evento. Ele ressalta a importância de repassar para
a Comissão para aprovação e análise dos eventos que serão oferecidos. A conselheira
Ingrid Skarlety informa que já foi abordado o curso de Tabela de Honorários e que o ideal
seria oferecer o curso “Ambiente Profissional e RRT” e o de Tabela de Honorários ficaria
para outro momento devido sua complexidade. Seria necessário estudar uma forma para
fazer a transcrição da tabela para a nossa realidade. Item 4.3 – O presidente do CAU/RR
Pedro Hees fala que não cabe ao Conselho fazer esse papel e a lista disponibilizada no site
do CAU/RR pode caracterizar beneficiamento ao profissional. A conselheira Ingrid
Skarlety informa que o CAU/PR, CAU/TO, CAU/MG disponibilizam no site a lista dos
profissionais na primeira página e na lista ainda consta o e-mail e telefone. O presidente
do CAU/RR Pedro Hees fala que o papel do CAU não é divulgar os profissionais, e sim a
profissão. A conselheira Ingrid Skarlety informa que a Comissão delibera e encaminha
para a Plenária para que seja disponibilizada a lista com os nomes dos profissionais no
site do CAU/RR com a autorização dos mesmos conforme verificado junto com o
CAU/TO a disponibilidade de todos os diretos na divulgação do nome e e-mail. A
Comissão também solicita parecer jurídico a respeito dessa ação. O presidente do
CAU/RR Pedro Hees diz que buscará informações perante a assessoria jurídica do

CAU/RR, CAU/BR e Fórum de Presidentes. Item 5 – Arq. e Urb. Maria do Perpetuo diz
que quem esta a frente do IAB é o Conselheiro Jorge Romano, e ele informa que ficaram
de marcar a data para a próxima reunião. O Presidente do CAU/RR Pedro Hees informa
que foi elaborado o Ad Referedum para ser encaminhado ao TCU e CAU/BR. O
presidente também fala como está o trâmite para pagamento dos RRT’s pendentes na
SEINF após conversa com a responsável pelo setor Djer. A Gerente Técnica Ananda
Teles informa que foi elaborada uma lista dos RRT’s elaborados pelos profissionais da
SEINF e encaminhada através de oficio para Djer - responsável pelo setor. O presidente
também faz leitura de Memo elaborado referente ao e-mail enviado pelo presidente do
CAU/ES Tito Carvalho. A ideia é fazer uso da circular e estudar uma forma de conter os
gastos, visando a redução dos custos já que a arrecadação a nível nacional sofreu uma
alteração negativa. É uma ação conjunta em todos os CAU/UF’s. Após a conclusão da
pauta sem mais para ser discutido o Coordenador da Comissão dá por encerrada a 1ª
Reunião Extraordinária de 2016 da CEP.
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