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ATA DA SEXUAGÉSSIMA QUINTA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA – CAU/RR, 2 

REALIZADA EM TREZE DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 3 

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dez horas, na Sede do 4 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU/RR, situado na Avenida 5 

Santos Dumont, mil novecentos e cinquenta e dois, no bairro trinta e um de março, na 6 

Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, reuniram-se os Conselheiros Estaduais, para a 7 

realização da 65° Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 8 

Roraima – CAU/RR. Preside a Sessão, o Presidente Arquiteto e Urbanista Pedro Hees, 9 

estando presentes os seguintes Conselheiros Titulares Arquitetos e Urbanistas: Eduardo 10 

Oliveira Marques, Roberto Brito Farias e Conselheira Ingrid Skarlety, assim como a 11 

presença do Conselheiro Suplente Jorge Romano. Item 1 (um) - VERIFICAÇÃO DO 12 

QUÓRUM – após a verificação do quórum, o Presidente informa que há quórum. Item 2 13 

(dois) - EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO E DO HINO DO 14 

ESTADO DE RORAIMA - Iniciando a Sessão Plenária com Execução do Hino 15 

Nacional e em seguida o Hino do Estado de Roraima. Item 3 (três ) – APROVAÇÃO 16 

DE ATA. Ata anterior aprovada.  Item 4 (quatro) –  CORRESPONDENCIAS. O 17 

Presidente apresenta ofícios recebidos do CAU/BR. Item 5 (cinco) – REFORMA DA 18 

SEDE. O presidente informa que houveram alguns problemas com a empresa contratada, 19 

a fiscalização está rigorosa quanto ao pagamento, informa que estava prevendo a 20 

mudança para o dia seguinte, porém não esta sendo possível mudar, a ideia é na segunda 21 

chamar o empreiteiro e dar o prazo até esta sexta feira, e não dar mais aditivos.  22 

Lembrando que não há mais orçamento para aluguel. Item 6 (seis) –  EVENTO 23 

CONFERÊNCIA DAS CIDADES. O presidente informa que encaminhou um 24 

documento na 64° sessão plenária, falando sobre o convite que recebeu sobre a 25 

participação do CAU na conferencia, disse que encaminhou os custos do evento para o 26 

Coordenador Eduardo da Comissão, e o mesmo solicitou projeto do evento, o presidente 27 

encaminhou e questiona se já foi analisado. Apresenta o projeto a todos. Item 7 (sete) – 28 

NOVO GERENTE GERAL. O presidente informa a substituição do Gerente Geral 29 

conforme já discutido com todos, na reunião passada. O novo Gerente Geral é chamado 30 

para ser apresentado, e é apresentado para todos, todos desejam boas vindas. Item 8 31 

(oito) – ESCRITÓRIO MODELO. Foi apresentado a proposta do escritório modelo, foi 32 

encaminhado anteriormente por email, para que os mesmo analisassem com calma, 33 

questiona se foi analisado, ressalta que a universidade esta se apresentando muito 34 

participativa. O presidente deixa pra ser analisado na próxima reunião. Item 9 (nove) – 35 

EVENTO GARDEN.  O Shopping Garden convidou o CAU/RR para uma parceria, para 36 

que os arquitetos trabalhem nos lobbys, do shopping, fazendo apresentação de ambientes 37 

prontos. Foi encaminhado e-mail, a todos profissionais para verificar o interesse destes 38 

em participar. Discutem a ideia do evento. Item 10 (dez) – COMISSÕES. O 39 

Conselheiro Eduardo responde documento do Evento REDE, informa erros nos 40 

memorandos encaminhados, fala sobre o projeto sobre a portaria de contenção de gastos 41 

logo seria o fator determinante para não poder aprovar a participação do evento. O 42 

Presidente pergunta se o ideal seria diminuir para apenas 1 palestrante devido o 43 

orçamento. O Eduardo fala que em respeito à Portaria não seria possível demandar 44 

custo. O Presidente fala que devido a Reprogramação Orçamentaria informa todos os 45 

cortes ocorridos e que não é mais necessário realizar cortes, presidente diz que por essa 46 

reprogramação a Portaria não faz mais sentido. O Presidente propõe tornar a Portaria 47 

sem efeito, devido a Reprogramação. Abre-se votação pela suspensão da Portaria 48 

tornando-a sem efeito a partir de 13 de julho de 2017. Quanto ao escritório modelo o 49 

Conselheiro Eduardo fala que a Comissão deverá analisar novamente tendo em vista a 50 
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baixa da portaria de custos. Sobre a Conferencia das Cidades, propõe-se de aprovar 51 

apenas 1 participante externo, sendo este o João Sette. Todos estão de acordo. 52 

Item 11 (onze) – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Analisada e aprovada por 53 

unanimidade. Item 12 (doze) – REGISTRO DE PROFISSIONAIS. Apresenta o registro 54 

de Andreia de Mariano Aguiar e Kays Gomes Brilhante Pereira, aprovado por 55 

unanimidade. Item 13 (treze) – AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO. O conselheiro 56 

Eduardo entra com afastamento por 45 dias. ENCERRAMENTO: Após todos os 57 

informes anteriores, o Presidente encerra a Sessão Plenária, nada mais havendo a ser 58 

discutido. 59 

 

Boa Vista (RR), 13 de julho de 2017. 
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