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ATA DA SEXUAGÉSSIMA QUARTA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA – CAU/RR,
REALIZADA EM VINTE E DOIS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSETE.
Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 64° 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) – PALESTRA COM LAYS PRADO. O Presidente inicia a sessão falando da
intenção de uma palestra com a Lays Prado da PMBV, para discutir parceria com a
prefeitura falando dos problemas com a Prefeitura e paralelo a isto mostrar as discussões
que houveram sobre as leis municipais. Assim como os materiais do Nikson Dias e de
Jorge Romano, assim como do Ministério das cidades. O Conselheiro Eduardo fala que
vem sendo feita muita coisa errada pela prefeitura, e atrapalha nos tramites de aprovação
de projeto pela PMBV. Item 5 (cinco) – REDE RORAIMA URBANO. O evento
ocorreu 29 de maio, o presidente fala que foi um sucesso, contando com as palestras do
CAU/RR. O Presidente encaminha documento para as Comissões referente ao evento. A
Conselheira Ingrid fala do comparecimento no seminário de planejamento, que iniciará a
geração dos boletos no sistema, uma pessoa do CAU ficara responsável por dar baixa
nos boletos, deve ser verificado isto, só está repassando para que seja informado. O
presidente fala que seria interessante ficarem responsáveis pelas baixas de boleto a
Gerente Técnica Ananda Teles e o Contador Thiago Rocha. Item 6 (seis) –
SUBSTITUIÇÃO DO GERENTE GERAL. O presidente informa a substituição do
Gerente geral, dizendo que como já é conhecimento de todos, deve-se nesse momento
fazer uma analise de cada atribuição de cada funcionários. O Conselheiro Roberto fala
que não seria melhor não haver essa substituição neste momento de contenção de
despesa, pois gerará ônus ao conselho, o Presidente fala que esse é um cargo de
confiança e pode ocorrer a qualquer momento, e que os valores de indenização já está
previsto no orçamento. Item 7 (sete) – PROJ. ASSISTENCIA TECNICA. O presidente
informa que juntamente com a Universidade Federal foi feito um projeto de assistência
técnica, a ideia é fazer o trabalho de alugar um micro-ônibus e fazer assistência técnica
no interior do estado, a conselheira Ingrid fala da importância da frente deste movimento
ser do CAU já que a despesa é do CAU. O Projeto é levar alunos, profissionais e
professores em projetos populares. O presidente fala que o custo seria lanches, pernoite
quando houver. Item 8 (oito) – ESCRITÓRIO MODELO. Foi apresentado a proposta
do escritório modelo, mas foi decidido que seria encaminhado anteriormente por email,
para que os mesmo analisassem com calma e fosse discutido na próxima reunião. Item 9
(nove) – CONFERENCIA DAS CIDADES. O presidente fala que foi procurado pelo
Ricardo Mattos sobre a Conferência das cidades que ocorrerá em setembro, a
importância da presença do CAU neste evento. Sugeriu trazer o João Sette para a
palestra como apoio. O presidente pede para por a aprovação desta parceria na plenária,
os conselheiros dizem que precisam saber do custo para aprovar ou não, o presidente
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fala que o custo seria uma passagem e diárias para os palestrantes, e que estariam
aprovando primeiramente a participação no evento, o conselheiro Eduardo diz que
precisa de projeto anterior para ser aprovado. O presidente lê o documento que solicita
apoio para a participação, que seria de dois palestrantes. O presidente diz que a
aprovação seria de uma pré-aprovação, para tocar a diante, o presidente pede a
aprovação da ideia de participar e depois seria feito o projeto, o Conselheiro Eduardo
fala que o tramite deveria ser o contrario, o presidente diz que deverá aprovar alguém
para que faça este projeto, a conselheira Perpetua fica responsável por apresentar o
projeto na próxima plenária. Os conselheiros dizem para responder o documento
mostrando interesse. A conselheira Ingrid, fala para aprovar o interesse em participar,
até o projeto estar pronto. Aprovado por unanimidade. Item 10 (dez) – COMISSÃO
ELEITORAL. O presidente fala que já passou o prazo para encaminhar a comissão
eleitoral, a Funcionária Barbara é Assessora da Comissão, e tem que nomear três
pessoas, profissionais, e conselheiro, discutem as pessoas para participar, e buscam
entrar em contato com alguns profissionais se eles possuem interesse, como Conselheiro
a Maria do perpetuo mostra interesse em participar, porém a mesma se opõe pelo fato da
assessora da Comissão ser a funcionária Barbara. A conselheira Ingrid fica responsável
por montar a Comissão Eleitoral entrando em contato com os profissionais e buscando
saber quem teria interesse. Item 11 (onze) – CONVENIO SESI. O presidente esta
buscando uma parceria e já estão nos trâmites para tal convenio. Item 12 (doze) – AD
REFERENDUM DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. Aprovado por unanimidade. Item
13 (treze) – REFORMA DA SEDE. O presidente fala que o prazo da obra é dia
03/07/2017, foram até a obra conferir tudo, é que não será aprovado reprogramação de
prazo, pois tinha 45 dias e já esta chegando a 8 meses, se não estiver pronto será
multado. ENCERRAMENTO: Após todos os informes anteriores, o Presidente encerra a
Sessão Plenária, nada mais havendo a ser discutido.
Boa Vista (RR), 22 de junho 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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