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PROCESSO  

INTERESSADO 
COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, EXERCÍCIO PROFISSIONAL, 

ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/RR 

ASSUNTO 

SUMULA Nº 02/2018 35 ͣ REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA, 

DISCIPLINA, EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO DO 

CAU/RR 

 

 

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e dezessete minutos, 

na sede do CAU/RR, situado na Avenida Major Willians, número novecentos e treze, no bairro 

centro, na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima. Dando por iniciada a 34ͣ COMISSÃO DE 

ÉTICA, DISCIPLINA, EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO – CEPEF-CAU/RR, 

estando presente a coordenadora Arq. Urb. Sharonn Lorrayne Mendes Torreias, os membros arq. urb. 

Max Weber Carvalho e o membro Rodrigo Edson Castro Avila, Gerente Geral Arq. Urb. Ingryd 

Skarlety Rosas Souza e a assessora de Comissões e Plenária Simone Oliveira Grigoletto da Silva 

secretariando esta seção. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM - após verificação de quórum, a presidente 

informa que há quórum. 1. EXTRATO DE CORRESPONDÊNCIA-  OFÍCIO CIRCULAR 13⁄2018: A 

presidente comunicou a Deliberação 005⁄2018 que recebeu do CAU⁄BR e relatou os itens específicos. O 

conselheiro Rodrigo falou a sua preocupação com a fiscalização nos bairros que não estão sendo 

fiscalizados e propôs a participação da fiscalização na próxima reunião, que foi acordada por todos. A 

presidente falou do aplicativo, o conselheiro Rodrigo e Max explanaram sobre o app suas vantagens e 

suas dificuldades que poderiam acontecer. A presidente solicitou que faça novas rotas pra atender a 

demanda. 2. PLANO DE AÇÃO DA CEPEF PARA 2018:  A coordenadora passou a palavra para a 

assessora Simone que leu os pontos do plano de ação que foi discutido as datas das devidas ações. 

Solicitou também que o assessor de comunicação Denis participasse da próxima reunião para discutir 

campanhas publicitárias e seminários sobre a importância da ética. A Gerente Ingrid propôs que cada 

seminário seja chamada uma pessoa para fazer as palestras. O conselheiro Rodrigo propôs dividir em 

assuntos diferentes: Exercício Profissional, Ensino e Formação e Ética. Com referência ao SICCAU a 

coordenadora solicitou que agendasse com a associação dos prefeitos para explicar a importância e um 

arquiteto na prefeitura. Seminários regionais e treinamentos o conselheiro Rodrigo propôs que o 

primeiro seminário o assessor jurídico acompanhasse a coordenadora para auxiliasse no que fosse 

necessário. Após analisado o Plano  de Ação foi aprovado por unanimidade. Coordenadora encerrou a 

reunião as onze horas e treze minutos. 
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