
 

 
 
 

PROCESSO  

INTERESSADO 
COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/RR 

ASSUNTO 

SUMULA Nº 003/2018 - 36ª REUNIÃO DE COMISSÃO DE 

PLANEAMENTO, FINANÇAS, ORANIZAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DO CAU⁄RR - COFAP 

 

 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta e cinco 

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 COMISSÃO DE PLANEAMENTO, FINANÇAS, ORANIZAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DO CAU⁄RR - COFAP, estando presente o coordenador Arq. Urb. 

Rodrigo Edson Castro Avila, o suplente Arq. Urb. Klênio Borges dos Santos e a assessora 

de comissões e plenária Simone Oliveira Grigoletto da Silva secretariando esta sessão. 

VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM - após verificação de quórum, o coordenador informa que 

há quórum. 1. ORDEM DO DIA:  1.1 - APROVAÇÃO DA NOVA MINUTA DA 

DELIBERAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIAÁRIAS E DESLOCAMENTO CAU-RR – O  

coordenador Rodrigo passou a palavra pra gerente financeiro Thiago que relatou os valores 

de diárias no âmbito nacional e internacional, onde o CAU-BR faz sua normativa e envia 

para o CAU-RR e conforme análise o que foi modificado o custo de diária em relação as 

pernoites, deslocamentos e reembolso. A minuta foi aprovada com unanimidade. O 

Coordenador perguntou se os outros CAU⁄UF fazem esse mesmo procedimento e o gerente 

financeiro falou que em alguns Conselhos sim. O conselheiro suplente Klênio indagou 

sobre a diferença do reembolso e o gerente explicou das situações diversas que pode 

acontecer. Sobre as diárias internacionais será igual ao teto do CAU⁄BR, o coordenador 

colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. 2. RELATÓRIO FINANCEIRO 2017 

- O coordenador Rodrigo passou a palavra para o gerente financeiro Thiago que relatou a 

missão do Conselho e suas ações e prioridades importantes a serem usados, relatou os 

pontos positivos e negativos dos custos desse Conselho. Coordenador indagou sobre os 

custos da Assistência Técnica o porquê não foi usado, o gerente financeiro informou que 

tem que seguir alguns padrões para ser usada conforme a exigência que o CAU⁄BR e por 

conta de algumas prioridades da gestão anterior não foi utilizado. O coordenador Rodrigo 

propôs estudar uma forma de usar esse recurso para que esse valor não seja cortado e deu 

exemplo de uma reportagem de um Conselho que usou em ações sociais. O conselheiro 

suplente Klênio concordou e que pode esse recurso ajudar acadêmicos que arquitetura.  O 

Coordenador perguntou se foi orçado no orçamento de 2018 e o gerente financeiro 

informou que sim. Após análise do relatório o coordenador colocou em votação e foi 

aprovado por unanimidade. 3. REVISÃO⁄REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

PLENÁRIA N° 036⁄2014 – O coordenador nomeou o conselheiro suplente Klênio Borges 

para analisar o para trazer numa próxima reunião. O Gerente financeiro propôs um estudo 

de cargos e salários do conselho. 4. REGIMENTO INTERNO – O coordenador propôs a 

matéria para estudo e solicitou para a próxima sessão debater juntamente com o assessor 

jurídico. 5. MANUAL DE ATOS NORMATIVOS - deixou a matéria para estudo e 

solicitou para a próxima sessão debater com o assessor jurídico.   

 



 

 

 

 

 

Sem mais a tratar o coordenador Rodrigo encerrou a reunião as dez horas e trinta minutos.  
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