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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 PLANEAMENTO, 

FINANÇAS, ORANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAU⁄RR - COFAP 

 

 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e nove 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 35ª COMISSÃO DE 

PLANEAMENTO, FINANÇAS, ORANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAU⁄RR - COFAP, 

estando presente o coordenador Arq. Urb. Rodrigo Edson Castro Avila, a coordenadora ajunta Arq. Urb. 

Sharonn Lorrayne Mendes Torreias, os membros arq. urb. Luiz Afonso Maciel, a 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, o 

coordenador informa que há quórum. 2. ORDEM DO DIA: CONTRATAÇÃO DE VÍDEO 

CONERÊNCIA: O presidente passou a palavra pra gerente Ingrid que relatou como funciona e falou 

que fica inviável a contratação pelo CAU-BR visto que teríamos que usar do fundo de patrimônio fixo e 

que iremos pagar pelo aluguel.  O conselheiro Luiz Afonso ressaltou que o custo é muito alto. A gerente 

ressaltou que temos um convênio com o SESI que pode ser ampliado para colocar a vídeo conferencia. 

O coordenador solicitou que a gerente entrasse em contato com o SESI para verificasse a renovação do 

convênio, fazer um levantamento para sabermos como poderíamos usar a sala de vídeo conferencia. 

ANUÍDADE. O coordenador Rodrigo solicitou que seja feito uma solicitação para pessoa jurídica e 

pessoa física compareça no conselho para esclarecimentos. O Conselheiro Luiz relatou que deve ser 

regido pela legislação art. 18. REAJUSTE SALARIAL ASSESSORIA COMUNICAÇÃO: A gerente 

Ingrid relatou o orçamento. O presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade conforme 

contrato. REAJUSTE SALARIAL ASSESSORIA JURÍDICA: A gerente Ingrid relatou o orçamento, o 

presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. REAJUSTE SALARIAL PARA OS 

FUNCIONÁRIOS: o conselheiro Luiz relatou o congelamento das diárias. O presidente colocou em 

votação o aumento salarial e foi aprovado por unanimidade. Sem mais a tratar a coordenadora adjunta 

encerrou a reunião as doze horas e dez minutos. PLANO DE AÇÃO 2018: o presidente passou a 

palavra para a gerente Ingrid que relatou os pontos e cada planejamento e após discutida cada ponto do 

plano foi aprovada com unanimidade. 
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