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SÚMULA DA 27º REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO – CEP. 
 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 27º 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.  RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO. Foi 

apresentado o Relatório de fiscalização. O Coordenador diz que agora está ok, pelo fato de 

terem incluído as atividades desenvolvidas além da fiscalização, que influencia no 

desenvolvimento das atividades. 2. MANUAL DE FISCALIZAÇÃO. Os conselheiros 

falam da necessidade de uma remodelação do manual de fiscalização, que tal pauta deve 

ser discutida futuramente. Pelo fato de existir o do CAU/BR e ser necessário fazer o do 

CAU/RR, para ser elaborado.  3.  REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS. Aprovado registro 

de RONAYLSON JONATAS DA SILVA FERNANDES. 4.  PROPOSTA GARDEN. A 

gerente de Fiscalização lê a proposta encaminhada pelo Shopping Garden de evento estilo 

“Casa Cor”, sendo ele Casa Garden, onde os profissionais desenvolveriam ambientes para 

ser apresentados ao publico, como forma de autopromoção, publicidade de seu trabalho. 

Lê-se as propostas aos conselheiros. O conselheiro Eduardo fala da necessidade que seja 

encaminhado por email para saber se os profissionais tem interesse em participar. A 

Conselheira Perpetua fala da necessidade de ser montada uma Comissão de organização 

deste evento. Logo decidem que a primeira medida seja entrar em contato com os 

profissionais. Fica responsável pela Comissão a Gerente Técnica Ananda Teles, sendo 

membro. 5. ESCRITÓRIO MODELO. Os conselheiros falam da implantação de um 

escritório modelo de arquitetura, porém é necessário para tal discussão que o projeto seja 

encaminhado por email para que os conselheiros avaliem e já cheguem na reunião iterado 

do tema, ficando assim para ser encaminhado a documentação e o assunto a ser discutido 

na próxima reunião de comissão. Sem mais a tratar o Coordenador da Comissão encerra a 

reunião. 
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