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Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às onze horas, na sede 

do CAU-RR, situada na Avenida Santos Dumont, número mil novecentos e cinqüenta e 

dois, bairro trinta e um de março, na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima. Dando por 

iniciada a 26º COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, EXERCÍCIO PROFISSIONAL, 

ENSINO E FORMAÇÃO – CEP, estando presentes o Coordenador Arq. Urb. Eduardo 

Oliveira Marques, a Arq. Urb. Ingrid Skarlety Rosas Souza e o Arq. Urb. Roberto Brito 

Farias, a Gerente Técnica Ananda Teles e a Assessora de Comissões e Processos Paula 

Fernanda Balbinot secretariando esta seção, 1.  O Coordenador inicia a sessão lendo a ata 

anterior. Fala ao Conselheiro Roberto que o Processo que o Conselheiro é relator foi 

analisado, acatado e feito abertura. Fala que está de responsabilidade do Conselheiro 

Roberto o oficio da Secretaria SMOU, Roberto solicitou da Prefeitura informações sobre a 

denúncia nº003. 2. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO. Foi apresentado o Relatório de 

fiscalização com as devidas alterações solicitadas anteriormente para correção. 3. 

DOCUMENTAÇÃO DA SEDE, o Coordenador verifica as documentações que foram 

solicitadas pela Comissão, os RRT’s, a gerente Técnica fala que já foi solicitado do 

Empresário as demais demandas exigidas. O coordenador fala que ainda falta resolver 

algumas pendencias como Combate à incêndio etc. que siga em andamento, pois ainda não 

foi apresentado a RRT do Jorge Romano, projetos complementares.  4.  REGISTRO DE 

PESSOAS FÍSICAS. Aprovado registro de SARA PEREIRA WANDERLEY. 5.  A 

Conselheira Ingrid pede para ver o documento do evento REDE encaminhado pelo 

Presidente, pois tem um portaria que trata de economicidade e tal evento foi definido sem 

passar pela COA, e Plenária. 6. CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO. O Coordenador 

encaminha pra COA a necessidade de contratação de uma pessoa técnica para auxiliar na 

CEP e COA que a Gerente Técnica está atarefada, sobrecarregada com outras demandas 

administrativa do Conselho e para Presidente para conhecimento. 7. EVENTO REDE 

URBANO. A Comissão delibera sobre o evento Rede Roraima Urbano, na 62º Plenária 

Ordinária do dia 24 de abril de 2017, que foi solicitado um Plano de ação para o seminário 

que seria realizado em Roraima, este seminário foi aprovado com as ressalvas que seria 

necessário apresentar o programa do evento juntamente com o orçamento para as 

Comissões avaliarem os custos e de qual recurso sairiam os valores,  avaliando a 

quantidade de convidados, participantes e custo total do evento. Lembrando que até a 

presente data não foi encaminhado para nenhuma Comissão nenhuma das solicitações ou 

desembolso financeiro para aprovação, tão pouco o projeto para o evento, e se tal evento 

não interfere no que julga a Portaria CAU/RR 002/2017, sobre contenção de despesas. 

Reiteramos o pedido para que sejam sanadas as ressalvas: A apresentação e debate em 

Comissão Temporária sobre o evento, sobre o programa e os custos, na proposta 

orçamentária. Lembrando que tal Comissão temporária formada por Pedro Hees, Ingrid 



 

 

Skarlety e Eduardo Marques nunca se reuniu, a CEP solicita à Presidência os custos do 

evento, orçamento e centro de custos. Sem mais a tratar o Coordenador da Comissão 

encerra a reunião. 
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