
 

 
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA – CAU-RR, REALIZADA 

EM 08 DE MARÇO DE 2012. 

 

 

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às dezoito horas, na Sede 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU-RR, situada na Rua 

Coronel Mota, seiscentos e setenta e seis, no centro da Cidade de Boa Vista, Estado 

de Roraima, reuniram-se os conselheiros, para a realização da Quarta Reunião 

Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU-RR. Presidiu 

a Reunião, o Arq. Urb. Pedro Hees, estando presentes os seguintes Conselheiros 

Titulares Arquitetos e Urbanistas: Eduardo Oliveira Marques, Roberto Brito Farias, 

Max Weber Carvalho Feitosa e Enilza Silva da Costa; esteve presente também o 

Conselheiro Suplente Pedro de Souza Fernandes. Após a verificação do quórum, o 

Presidente do CAU-RR, Pedro Hees coloca em discussão a Ata da Terceira Sessão 

Plenária Ordinária, onde é aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. O 

Presidente inicia a reunião, item dois de pauta (COMUNICADOS DO 

PRESIDENTE): despesas do CAU-RR para funcionamento/instalação da Sede, onde 

foi comprado o mobiliário (mesas, armários, cadeiras, centrais de ar, frigobar, 

computadores e impressora); Informou também que haverá o seminário de instalação 

dos CAU’s em Brasília no dia doze de março de dois mil e doze, onde irá participar o 

presidente e a assessora do CAU-RR, e que as passagens e diárias serão custeadas 

pelo CAU-RR; Em dois mil e onze o CAU-RR arrecadou cerca de noventa e seis mil 

reais, mas acredita-se que esse ano esse valor tenha uma queda, no Relatório da 

Diretoria Nacional do CAU-BR o CAU-RR aparece somente com dezessete 

profissionais, onde esse número está incorreto. Item três de Pauta (ORDEM DO 

DIA): foi colocado em discussão valores para o Suprimento de Fundos, onde ficou 

aprovado o valor de setecentos reais no primeiro mês, e quinhentos reais 

trimestralmente; Na sequência, o Presidente coloca em discussão os valores de diárias 

estaduais e interestaduais para conselheiros e funcionários, onde ficou aprovado da 

seguinte forma: 1) Diárias Estaduais – Presidente e Conselheiros foi aprovado o valor 

de seiscentos e dezessete reais, e funcionários o valor de quatrocentos e vinte reais; 2) 

Diárias Interestaduais – Presidente e Conselheiros foi aprovado o valor de trezentos 

reais, e funcionários o valor de cento e vinte reais; O Presidente delibera mais dois 

itens: 1) cada conselheiro titular que não puder participar das reuniões plenárias, o 

mesmo fica responsável para convocar seu suplente; 2) Inicialmente será apenas 

contratado as Assessorias de Comunicação e Contábil, uma vez que a contratação da 

Assessoria Jurídica já esteja aprovada, o Conselheiro Max Weber fala que poderá 

contratar tanto a assessoria jurídica, quanto a de comunicação por serviços, e não por 

valor mensal. Em seguida, o Presidente continua a sessão informando que 

encaminhou uma carta de apresentação do CAU-RR a alguns órgãos privados, 



 

estaduais, municipais e federais, onde já houve algumas respostas, entre as quais do 

Governo do estado e da Controladoria Geral do Estado. Com a palavra o vice-

presidente do CAU-RR, Eduardo Marques, fala e expõe aos presentes a Boneca de 

uma revista sustentável, a qual será voltada a área de arquitetura, onde propõe vender 

anúncios para possível lucro ao Conselho. Encerrando a reunião o presidente informa 

que foi convidado a fazer apresentação do CAU-RR na Universidade Federal de 

Roraima – UFRR. Nada mais havendo a ser discutido, e, usando das prerrogativas de 

Secretária, lavrei a presente ata que após lida, corrigida e aprovada, será assinada 

pelos presentes. 

 

 

Boa Vista (RR), 08 de março de 2012. 
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