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Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e vinte  minutos, na sede do 

CAU/RR, situado na Avenida Major Willians, número novecentos e treze, no bairro centro, na Cidade de Boa 

Vista, Estado de Roraima. Dando por iniciada a 36ª reunião da COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO – CEPEF-CAU/RR, estando presente a 

coordenadora Arq. Urb. Sharonn Lorrayne Mendes Torreias, os membros arq. urb. Max Weber Carvalho e o 

membro Rodrigo Edson Castro Avila, a gerente técnica Ananda Cristiny de Souza Teles  e a assessora de 

Comissões e Plenária Simone Oliveira Grigoletto da Silva secretariando esta seção. VERIFICAÇÃO DO 

QUÓRUM - após verificação de quórum, a coordenadora informa que há quórum. 1. PROCESSO 

DISCIPLINAR - A coordenadora passou a palavra para a gerente técnica Ananda que relatou que o processo 

n.° 001⁄2017 foi concluído e que o denunciante enviou a resposta a Comissão a qual coordenadora solicitou 

que o relator conselheiro Rodrigo analisasse juntamente com o assessor jurídico a resposta do denunciante e 

desse seu parecer na próxima reunião. Com relação à denúncia do CREA a gerente técnica Ananda informou 

que já foi respondido que não tinha fundamentação na denúncia. O conselheiro Rodrigo a situação do CREA 

informou a posse de novos conselheiros. 2. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – A coordenadora passou a 

palavra para a gerente técnica Ananda que relatou o relatório através do Memo n° 04⁄2018 que foi aprovado 

por unanimidade. A gerente técnica relatou também do convênio do CREA e Prefeitura sobre obras 

irregulares e a coordenadora propôs que repassasse para o assessor jurídico para análise sobre a denúncia e o 

convênio. 3 – MANUAL DE FISCALIZAÇÃO E ESTUDO DO PROCESSO – A coordenadora Sharonn 

propôs que repassasse o manual ao assessor jurídico para análise e que na próxima reunião 4. CAMPANHAS 

PUBLICITÁRIAS - A gerente Técnica falou das Palestras a serem realizadas e propôs que o conselho 

entrasse em contato via ofício para as universidades e faculdades para verificação do calendário universitário 

para marcar os treinamentos e palestras aqui no conselho. A coordenadora propôs a palestra Me Formei e 

Agora? no final de cada curso e enviasse oficio verificando data e informações dos formandos. Referente às 

outras campanhas o assessor Dennis enfatizou sobre a primeira campanha do Dia Internacional da Mulher e 

explicou como funcionam as plataformas digitais para as campanhas do Conselho e falou que a próxima 

campanha será Dia das Mães e que vai repassar um questionário para os conselheiros para saber como será 

elaborada essa campanha.  5. REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA E FÍSICA: A Coordenadora passou a 

palavra pra gerente técnica que relatou através do Memo 005⁄2018 a interrupção de registro profissional da 

Arquiteta Elionete de Castro Garzoti, registrada no CAU n.° A96675-4, protocolo n° 653135⁄2018 e 

informou o registro das empresas: Mercantil Luara e R. DO. C. Silva Eireli. Após as devidas deliberações a 

Coordenadora encerrou a reunião as dez horas e vinte e quatro minutos. 
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