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SÚMULA DA 2º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2016 DA COMISSÃO DE ÉTICA,

DISCIPLINA, EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO DO CAURR/CEP – 2016.

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e
cinquenta e seis 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 2º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE
2016 DA COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, EXERCICIO PROFISSIONAL,
ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU-RR/CEP, estando presente o Coordenador da
comissão Arq. e Urb. Eduardo Marques, estando ausente a conselheira e membro da
comissão Arq. Urb. Maria do Perpetuo Socorro Almeida Barbosa, fazendo necessária a
convocação e presença do conselheiro suplente Jorge Romano Netto e presença da
Assessora da CEP Ananda Cristiny de Souza Teles, a comissão se reuniu para discutir a
pauta da reunião. Item 4.1 – O coordenador solicita parecer jurídico da atual situação do
Assessor de Fiscalização, de forma que, o mesmo continue a realizar o mesmo trabalho ou
justifique através de parecer à impossibilidade do Assessor continuar exercendo suas
atividades. No caso, o Assessor vai continuar indo na frente para fazer o levantamento das
informações encontradas nas obras, vai colar o adesivo e marcar a obra encontrada no
mapa para posteriormente voltar com a Analista de fiscalização que irá fiscalizar a obra, e
vai deixar os adesivos e comunicado de visita. Sobre o relatório de fiscalização o
coordenador solicita que seja informado porque as obras não foram identificadas, além de
constar no relatório quantos bairros, quantas obras, quantos profissionais, ART’S, RRT’S,
e informar também porque não foram geradas notificações e auto de infração. O
coordenador solicita que seja elaborado um Memo informando que o relatório de
fiscalização deve ser apresentado mensalmente na reunião da CEP-CAU/RR. A Assessora
da comissão informa que tal memo já foi elaborado, e que o setor de fiscalização já tem
conhecimento e irá cumprir a solicitação. O coordenador solicita que seja verificada a
situação dos processos ético-disciplinares que deverão ser inseridos no SICCAU, até
mesmo em relação a datas e procedimentos.
Após a conclusão da pauta sem mais para ser discutido o Coordenador da Comissão dá
por encerrada a 2ª Reunião Extraordinária de 2016 da CEP.
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