
 

ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA – CAU-RR, REALIZADA EM 

OITO DE MARÇO DE 2013. 

 
Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às onze horas, na Sede do Conselho de 1 
Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU-RR, situado na Rua Coronel Mota, seiscentos e 2 
setenta e seis, no centro da Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, reuniram-se os conselheiros 3 
estaduais, para a realização da Décima Quinta Sessão Plenária Ordinária do Conselho de 4 
Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU-RR. Iniciando a Sessão Plenária com Execução do 5 
Hino Nacional e em seguida o Hino do Estado de Roraima. Preside a Sessão, o Arquiteto 6 
Urbanista Pedro Hees, estando presentes os seguintes Conselheiros Titulares Arquitetos e 7 
Urbanistas: Roberto Brito Farias, Enilza Rosas da Silva, Max Weber Carvalho Feitosa e Eduardo 8 
Oliveira Marques. Item 1 (um) - Verificação do Quorum – após a verificação do quorum, o 9 
Presidente informa que há quórum, e a participação da Gerente Administrativa Financeira 10 
Krysnna, como secretária do Plenário. Antes do próximo item de pauta, o Presidente informa que 11 
encaminhou por e-mail aos Conselheiros o regimento Interno alterado, para apreciação e possíveis 12 
alterações, o qual será submetido a aprovação na próxima plenária. Item 2 (dois) – Informes: Item 13 
2.1 (dois ponto um) – 1º Seminário Regional de Fiscalização, durante os dias 14 e 15 de março de 14 
2013, o Presidente fala do evento que será sediado na sede do CAU-RR e convida os conselheiros 15 
para participarem do evento em epígrafe, e informa também que haverá uma Palestra no dia 14 de 16 
março do corrente ano, “O CAU E A NOVA REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO 17 
PROFISSIONAL DA ARQUITETURA NO BRASIL”, a qual será realizada pelo Vice-Presidente 18 
do CAU-BR Antonio Francisco de Oliveira, no Auditório do SENAR aberta aos profissionais, 19 
estudantes e público em geral. Item 2.2 (dois ponto dois) – Apresentação parcial da Prestação de 20 
Contas do Exercício 2012, o Presidente apresenta aos conselheiros presentes, a Prestação de 21 
Contas parcial, a qual será submetida a Auditoria que estará presente nos dia 15 e 16 de março no 22 
CAU-RR. Item 3 (três) - ORDEM DO DIA: Item 3.1 (três ponto um) - DISCUSSÃO E 23 
APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ANTERIOR - Ata da 14ª Sessão Plenária 24 
Ordinária do CAU-RR, realizada no dia 20 de fevereiro de 2013, após discussão, a referida ata é 25 
aprovada por unanimidade. Item 3.2 (três ponto dois) - PATROCÍNIO DO LIVRO - 26 
PANORAMA DE BOA VISTA, NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)- o 27 
Presidente coloca em discussão o patrocínio a ser concedido pelo CAU-RR do livro em epígrafe, e 28 
apresenta aos conselheiros o modelo do mesmo o qual foi elaborado pelo Publicitário e Jornalista 29 
JPavani, que ilustra a história do Estado de Roraima, o Presidente coloca em discussão a cessão de 30 
patrocínio, e em seguida é aprovado por unanimidade dos conselheiros. Finalizando a reunião o 31 
Plenário cobra o relatório de fiscalização do CAU-RR o qual deve ser formulado pelo gerente 32 
técnico, onde até o presente momento, é relatado pelos Conselheiros não estar sendo realizada a 33 
fiscalização de acordo com o esperado, o mesmo ainda informa que a não apresentação do 34 
relatório de fiscalização na próxima reunião plenária, e não satisfazendo o plenário, irão exonerar 35 
do cargo de gerente técnico, arquiteto e urbanista Adalberto com o consentimento de todos 36 
presentes. Presidente com a palavra informa que, os parâmetros a serem seguidos de fiscalizar será 37 
no treinamento de fiscalização que será na próxima semana. O Presidente encerra a sessão 38 
plenária e informa que o convite do Fórum de Presidentes dos CAU-UF’s será encaminhado pelo 39 
CAU-RR, porém está aguardando a Pauta da reunião que será encaminhada pelo Coordenador do 40 
Fórum de Presidentes, Alberto do CAU-DF. Nada mais havendo a ser discutido, e, usando das 41 
prerrogativas de Secretária, lavrei a presente ata que após lida, corrigida e aprovada, será assinada 42 
pelos presentes. 43 

 

Boa Vista (RR), 08 de março de 2013. 
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