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ATA DA SEXUAGÉSSIMA TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA – CAU/RR,
REALIZADA EM DEZESETE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSETE.
Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dez horas, na Sede do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU/RR, situado na Avenida
Santos Dumont, mil novecentos e cinquenta e dois, no bairro trinta e um de março, na
Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, reuniram-se os Conselheiros Estaduais, para a
realização da 63° Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Roraima – CAU/RR. Preside a Sessão, o Presidente Arquiteto e Urbanista Pedro Hees,
estando presentes os seguintes Conselheiros Titulares Arquitetos e Urbanistas: Eduardo
Oliveira Marques, Roberto Brito Farias e Conselheira Maria do Perpetuo Socorro
Almeida. Item 1 (um) - VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM – após a verificação do
quórum, o Presidente informa que há quórum. Item 2 (dois) - EXECUÇÃO DO HINO
NACIONAL BRASILEIRO E DO HINO DO ESTADO DE RORAIMA - Iniciando a
Sessão Plenária com Execução do Hino Nacional e em seguida o Hino do Estado de
Roraima. Item 3 (três ) – APROVAÇÃO DE ATA. Ata anterior aprovada. Item 4
(quatro) – DESTAQUES DE CORRESPONDÊNCIAS. O Presidente inicia a sessão
apresentando os destaques de correspondências, documento recebido pela prefeitura,
quanto à secretaria de financias e fiscalização, encaminhou uma lista para cooperar na
nossa fiscalização, de obras que estavam sem registro, o mesmo foi junto com a Gerente
Técnica na prefeitura, vai responder mostrando interesse em fazer parceria e promover
um debate, estreitando os laços, assim como a revisão do plano diretor. Item 5 (cinco) –
REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Presidente comunica que foi encaminhado
pra COA, e enviado após aprovação para o CAU/BR a tempo da comissão de CPFI, e foi
encaminhado à plenária, nesta foi aprovado, logo estamos com a Reprogramação
Orçamentária do Conselho aprovado, respaldando a obra caso necessário. Item 6 (seis) –
PORTARIA CANCELANDO VIAGENS. Diante desse fato foi feita uma portaria da
Presidência cancelando as viagens, até que se regularize quanto ao orçamento, sendo
cancelado todos os eventos à convite para se ajustar, o conselheiro Eduardo pede pra
justificar na portaria porque o centro de custo é de fundo de apoio, não será usado na
obra, pede pra justificar já que os centro de custo são das comissões. O presidente fala
que foi alertado pelo CAU/BR a conter gastos, Eduardo pergunta se tem essa orientação
do CAU/BR por escrito, Presidente fala que não, Eduardo insiste que é bom ter uma
fundamentação legal por escrito, Presidente lê a Portaria para os presentes, a conselheira
Ingrid solicita que a portaria passe pela Comissão, e aprovação em plenária, por ser
normativa, o presidente fala que vai encaminhar em anexo a justificativa de tal portaria,
assim como a reprogramação e mandar pra comissão. O presidente fala que tal portaria
foi feita após apresentar a situação da obra a todos os conselheiros, lembra que o
processo da obra esta em dia, com todas as solicitações, e com parecer do jurídico. O
Conselheiro Eduardo fala que a justificativa que o Presidente esta dando para corte de
despesas de viagens etc, das comissões, a verba é de fundo de apoio, não influencia na
obra e que a portaria diz que esta fazendo contenção por causa da obra, que o centro de
custo não influencia nas comissões. O presidente diz que anexará uma justificativa a esta
portaria. A conselheira Ingrid fala da ausência do jurídico nas reuniões, e o presidente
fala que pediu o comparecimento do mesmo. A conselheira diz que a Portaria deve
passar na plenária para ser aprovada. O presidente diz que fará o Ad referendum, com
correção no texto conforme solicitado. Item 7 (sete) – REFORMA DA SEDE. O
presidente fala que já estão colocando o piso, e esta em vias de termino, que já esta com
forro. A conselheira Ingrid aproveita para perguntar se quando solicita alguma coisa em
plenária se já esta valendo a solicitação, o Presidente diz que não, o Presidente fala que
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já foi discutido que todas as solicitações devem ser feitas de forma documentada, e que
há uma portaria normativa quanto a isto, deve ser por memorando, seja para
conselheiros, comissão, ou funcionários. Falam da necessidade ou não do alvará de
construção, e que não é necessário aprovar no corpo de bombeiros, o que precisa é um
laudo no termino para dar o habite-se, na construção não é necessário. O conselheiro
Eduardo fala da importância de ter isto por escrito para a CEP. O presidente lembra da
previsão no orçamento para a mudança de sede, a contratação da empresa de mudança,
assim como de instalação dos ar-condicionado. Item 8 (oito) – EVENTO REDE
URBANO. O presidente fala do evento REDE RORAIMA URBANO 20-40, em
parceria com a universidade, para o dia 29, no auditório do PRONAT/UFRR, que já foi
lançado no site do CAU, que foi encaminhado o projeto do evento para todos os
conselheiros, e o custo serão de dois palestrantes, que um foi cortado devido aos custos,
que sairá do centro de custo da presidência, orçamento da presidência, e que as
inscrições já estão sendo feitas, e que os convites já estão sendo entregues.
ENCERRAMENTO: Após todos os informes anteriores, o Presidente encerra a Sessão
Plenária, nada mais havendo a ser discutido.
Boa Vista (RR), 17 de maio de 2017.

PEDRO HEES
Presidente

INGRID SKARLETY ROSAS SOUZA
Conselheira Titular

EDUARDO OLIVEIRA MARQUES
Conselheiro Titular

ROBERTO BRITO FARIAS
Conselheiro Titular

MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALMEIDA
BARBOSA
Conselheira Titular
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