PROCESSO

COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, EXERCÍCIO
PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO – CEP.

INTERESSADO
ASSUNTO

CAU/RR
REDE RORAIMA URBANO

DELIBERAÇÃO Nº 004/2017
EMENTA: DELIBERA SOBRE A REDE RORAIMA
URBANO 20-40.

DELIBERA:
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezessete, às dez horas, 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.

A Comissão de Ética, Disciplina, Exercício Profissional, Ensino e Formação –

CEP-CAU/RR se reuniu, e delibera sobre o evento Rede Roraima Urbano, na 62º Plenária
Ordinária do dia 24 de abril de 2017, que foi solicitado um Plano de ação para o seminário que
seria realizado em Roraima, este seminário foi aprovado com as ressalvas que seria necessário
apresentar o programa do evento juntamente com o orçamento para as Comissões avaliarem os
custos e de qual recurso sairiam os valores, avaliando a quantidade de convidados, participantes e
custo total do evento. Lembrando que até a presente data não foi encaminhado para nenhuma
Comissão nenhuma das solicitações ou desembolso financeiro para aprovação, tão pouco o projeto
para o evento, e se tal evento não interfere no que julga a Portaria CAU/RR 002/2017, sobre
contenção de despesas. Reiteramos o pedido para que sejam sanadas as ressalvas: A
apresentação e debate em Comissão Temporária sobre o evento, sobre o programa e os custos, na
proposta orçamentária. Lembrando que tal Comissão temporária formada por Pedro Hees, Ingrid
Skarlety e Eduardo Marques nunca se reuniu, a CEP solicita à Presidência os custos do evento,
orçamento e centro de custos, e encaminha para analise e decisão em Plenária.

Boa Vista-RR, 04 de maio de 2017.
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