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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 26° REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, 

ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – COA, estando presentes a Coordenadora 

Ingrid Skarlety Rosas Souza, membros Arq. Urb. Eduardo Oliveira Marques e a Arq. Urb. 

Conselheira Maria do Perpetuo Socorro Almeida Barbosa, o Contador Antônio Thiago, a 

Assessora de Comissões e Processos Paula Fernanda Balbinot secretariando esta seção. 1. 

REFORMA DA SEDE DO CAU/RR.  A Coordenadora inicia a sessão solicitando que seja 

feito um memo pedindo cópia do processo da obra, tendo em vista que foi solicitado 

anteriormente e não foi encaminhado a esta comissão. Que o Aditivo da obra não será 

analisado por falta de documentação que foi solicitada, porém não foi encaminhada a esta 

comissão. 2. PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL. O Contador apresenta o 

relatório de prestação de contas trimestral, explana sobre os centros de custos, sobre 

arrecadações, sobre os processos que demandam pagamentos atualmente no CAU/RR. A 

Coordenadora questiona sobre os custos do evento Rede Urbano, o contador comunica que 

o centro de custo é da presidência, as diárias e passagens dos palestrantes. A aprovação da 

Prestação de Contas Trimestral foi adiada para próxima reunião devido à falta de tempo 

para apreciação, por conta de diárias e passagens e aditivo de obra que deve ser analisado 

com calma.  3. PORTARIA DE CONTENÇÃO DE DESPESAS. A Comissão solicita 

esclarecimento sobre embasamento técnico financeiro que normatiza a portaria nº 

002/2017, de contenção de despesas no âmbito do CAU/RR, encaminhar para jurídico a 

respeito da legalidade da Portaria. 4. RELATÓRIO DE VIAGENS DE JANEIRO A 

MARÇO DE 2017.  A Comissão solicita relatório de janeiro a março de 2017 de todas as 

viagens e eventos dos conselheiros neste período, assim como pendências.  5. A reunião 

será postergada para o dia 25/05/2017 para continuação dos assuntos da pauta, porém será 

necessária que os relatórios sejam apresentados, tendo em vista a continuidade da 

discursão. Sem mais a tratar a Coordenadora da Comissão encerra a reunião. 
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