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ATA DA SEXTAGÉSSIMA PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA – CAU/RR, 2 

REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 3 

 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de março de dois mil e dezessete, às onze horas, 4 

na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU/RR, situado na 5 

Avenida Santos Dumont, mil novecentos e cinquenta e dois, no bairro trinta e um de 6 

março, na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, reuniram-se os Conselheiros 7 

Estaduais, para a realização da 61° Sessão Plenária Ordinária do Conselho de 8 

Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU/RR. Preside a Sessão, o Presidente 9 

Arquiteto e Urbanista Pedro Hees, estando presentes os seguintes Conselheiros Titulares 10 

Arquitetos e Urbanistas: Eduardo Oliveira Marques, Roberto Brito Farias e Conselheira 11 

Ingrid Skarlety Rosas Souza. A Conselheira Maria do Perpetuo Socorro Almeida 12 

Barbosa pediu afastamento por motivo de viagem e o conselheiro suplente Jorge 13 

Romano Netto compareceu a sessão plenária. Além da presença da Gerente Técnica 14 

Ananda Cristiny de Souza Teles, secretariando esta sessão, o assessor jurídico Gladson 15 

Diogo dos Santos e o contador do CAU/RR Antônio Thiago também estavam presentes. 16 

Item 1 (um) - VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM – após a verificação do quórum, o 17 

Presidente informa que há quórum. Item 2 (dois) - EXECUÇÃO DO HINO 18 

NACIONAL BRASILEIRO E DO HINO DO ESTADO DE RORAIMA - Iniciando a 19 

Sessão Plenária com Execução do Hino Nacional e em seguida o Hino do Estado de 20 

Roraima. Item 4 (quatro) – O presidente informa que a funcionária Paula Fernanda está 21 

com problemas pessoais e justificou ao presidente o motivo de sua ausência. O CAU/RR 22 

recebeu a convocação para o seminário legislativo e diante mão, o Presidente e o 23 

Conselheiro Titular e Coordenador da CEP-CAU/RR Eduardo Oliveira, que 24 

participaram do encontro, informam que a participação foi proveitosa, uma vez que cada 25 

um participou de um grupo de discursões sobre projetos de leis e leis sobre arquitetura e 26 

urbanismo. Nos grupos os participantes discutiram as divergências e convergências ao 27 

referido assunto, a maioria foi divergente. Na conclusão do seminário, foram postas 28 

pelos coordenadores os assuntos em discursão. Na reunião também foi discutida a 29 

proposta de rede urbana que está sendo implantada pelo CAU/BR. Na ocasião, foi 30 

discutida a alteração da data do Fórum de Presidentes, que seria realizada no Acre - AC, 31 

nos dias 29 e 30 de abril, e teve a data alterada para os dias 26 e 27 de abril em 32 

consequência ao FNP – Federação Nacional dos Prefeitos, que contará com a presença 33 

do CAU/BR para inserir a rede urbana. Dos 10 (dez) eixos que serão apresentados, 4 34 

(quatro) são destinados a urbanização e contará com a participação do CAU/BR. O 35 

presidente informa que estará presente no referido evento. O presidente também está em 36 

contato a Universidade Federal de Roraima, juntamente com o Conselheiro Eduardo, 37 

através da professora Ana Claúdia professora Graciete. Em reunião realizada na sede do 38 

CAU/RR a mesma demonstrou grande interesse em participar desse debate, sendo 39 

agendado para o dia 12/05/2017. O presidente reforça a importância da participação de 40 

todos os profissionais para ser discutida a rede urbana nas cidades de Roraima, de 41 

acordo inclusive com a carta de Boa Vista. A ideia é que pela parte da manhã os 42 

profissionais discutam os problemas urbanos, identificando os problemas e indicando as 43 

formas de acompanhamento das gestões dos prefeitos, além de todos os itens que estão 44 

inseridos na carta de Boa Vista. Seria necessário realizar uma reunião com os prefeitos. 45 

A divulgação será feita para profissionais, estudantes e universidade. Na reunião 46 

realizada com as professoras da UFRR, foi levantada a ideia der ser elaborado um 47 

escritório modelo, não apenas para fornecer assistência técnica gratuita. É interessante 48 

colher informações a serem apresentadas em julho no Encontro das Redes da América 49 
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Latina, onde serão apresentadas as ações em todos os estados do Brasil pelo coordenador 50 

da rede urbana – Roberto Montezuma (CAU/PE). O presidente informa a denúncia 51 

referente a um edital de licitação em Pacaraima para a contratação de engenheiro para a 52 

elaboração de projeto arquitetônico, urbanização e paisagismo. O edital seria aberto dia 53 

22/03/2017, mas o presidente juntamente com o assessor jurídico Gladson Diogo foram 54 

a Pacaraima contestar o edital. No projeto básico constava uma coisa e no edital outra.  55 

O presidente entregou à comissão de licitação e ao prefeito, a legislação correspondente 56 

às atribuições profissionais.  O evento para discutir a rede urbana visa justamente a 57 

valorização profissional e o incentivo a contratação dos profissionais adequados para o 58 

desenvolvimento urbano das cidades, que seria papel do arquiteto e urbanista. Item 5 59 

(cinco) – O funcionário Antônio Thiago faz apresentação do Relatório Anual do 60 

Exercício 2016. Item 6 (seis) – Além do Relatório Anual do Exercício de 2016, o 61 

contador do CAU/RR Antônio Thiago apresenta os documentos que serão entregues em 62 

resposta ao Ofício nº089/20172º OFÍCIO - Ministério Público Federal Procuradoria da 63 

República em Roraima 2º Ofício. Item 7 (sete) – O presidente informa a denúncia 64 

referente ao edital de licitação em Pacaraima para a contratação de engenheiro para a 65 

elaboração de projeto arquitetônico, urbanização e paisagismo. O edital seria aberto dia 66 

22/03/2017, mas o Presidente juntamente com o Assessor Jurídico Gladson Diogo foram 67 

a Pacaraima contestar o edital. No projeto básico constava uma coisa e no edital outra.  68 

O presidente entregou à comissão de licitação e ao Prefeito, a legislação correspondente 69 

às atribuições profissionais. O evento para discutir a rede urbana visa justamente a 70 

valorização profissional e o incentivo a contratação dos profissionais adequados para o 71 

desenvolvimento urbano das cidades, que seria papel do arquiteto e urbanista. Em 72 

conversa, o Conselheiro Eduardo sugere aumentar os valores dos honorários do Assessor 73 

de Comunicação, para funcionar como Assessoria Parlamentar ou a contratação de um 74 

Assessor parlamentar para pode ter o feedback com os prefeitos. Não precisa ser uma 75 

pessoa que permaneça o tempo todo no Conselho, pode ser uma pessoa que fique duas 76 

manhãs durante a semana. A forma de contratação deve ser estudada. A rede urbana é 77 

essencial para o desenvolvimento das cidades, pois é uma forma de discutir de que meio 78 

isso ocorre. O conselheiro Eduardo ressalta as demandas CEP-CAU/RR referente a 79 

denuncia. O presidente comunica a denúncia anônima do colégio Objetivo. Foi 80 

encaminhado ao Corpo de Bombeiros, CREA e MPE ofício solicitando ação 81 

fiscalizatória em conjunta, a qual foi agendada e realizada. O conselheiro suplente Jorge 82 

Romano parabeniza a matéria feita pelo dia da mulher. O conselheiro Eduardo abre uma 83 

ressalva sobre o cuidado em ter na escolha do profissional. A Conselheira Ingrid solicita 84 

que sejam informadas as datas de férias dos funcionários no primeiro mês do ano para 85 

que assim, os conselheiros e presidente se programem para saber quando o funcionário 86 

irá sair de férias e quem o substituirá. Quem tiver férias vencidas deverá tirar o mais 87 

rápido possível para sanar qualquer pendência. O presidente informa que os funcionários 88 

trabalham com banco de horas. É ressaltada a aprovação de compra dos microfones e 89 

computador que o Assessor de Comunicação Dennis Martins ficou de fazer a cotação. O 90 

presidente solicitou a funcionária Bárbara Caldas para contratar o sistema de segurança, 91 

mudança, tudo em relação à obra. Ele também solicita que seja discutida a criação de 92 

algum seminário ou evento para a inauguração da nova sede. ENCERRAMENTO: Após 93 

todos os informes anteriores, o Presidente encerra a Sessão Plenária, nada mais havendo 94 

a ser discutido. 95 
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Boa Vista (RR), 23 de março de 2017. 

  

 

 

PEDRO HEES 

Presidente 

 

 

 

INGRID SKARLETY ROSAS SOUZA 

Conselheira Titular 

 

 

 

ROBERTO BRITO FARIAS 

Conselheiro Titular 

 

 

 

EDUARDO OLIVEIRA MARQUES 

Conselheiro Titular 

 

 

 

 

  

  

 

 


