
 

 

 
 

PROCESSO  

INTERESSADO 
COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, EXERCÍCIO PROFISSIONAL, 

ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/RR 

ASSUNTO 

SUMULA Nº 010/2018 - 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

COMISSÃO DE PLANEAMENTO, FINANÇAS, ORANIZAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DO CAU⁄RR – COFAP 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e quinze 

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 05ª Reunião 

Extraordinária da Comissão de Planeamento, Finanças, Organização e Administração do CAU⁄RR - 

COFAP, estando presente o coordenador Arq. Urb. Rodrigo Edson Castro Avila, Arq. Urb. Sharonn 

Lorrayne Mendes Torreias, Arq. Urb. Rondinelle Hudson Pereira de Albuquerque, a gerente geral 

Ingrid Skarlety Rosas Souza e a assessora de comissões e plenária Simone Oliveira Grigoletto da 

Silva assessorando esta comissão. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM - após verificação de quórum, o 

coordenador informa que há quórum. ORDEM DO DIA: 1 - APROVAÇÃO DA 

REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – O coordenador passou a palavra para a gerente geral 

que informou que a reprogramação foi aprovada pelo CAU/BR. 2. PORTARIA NORMATIVA Nº 

003/2018 - O coordenador passou a palavra para a gerente geral que relatou sobre as concessões, 

ampliação e prestações de contas de suprimento de fundos e foi analisado que não existia 

nenhuma portaria normativa no nosso conselho e que tinha uma pessoa responsável para 

fiscalizar esse fundo. Após análise dos membros, foi aprovada por unanimidade a Portaria 

Normativa nº 002/2018. 3. ATHIS: O coordenador da comissão passou a para o conselheiro 

suplente Ygor Martins que relatou do sobre o objetivo do projeto de ATHIS e como será de suma 

importância para nossa cidade, o coordenador falou que pode ser trabalhado em conjunto com o 

escritório modelo e com os arquitetos voluntários. A gerente geral Ingrid salientou da importância 

de um edital para a escolha dos arquitetos e o cuidado com a legislação. EXTRA PAUTA: O 

coordenador passou a palavra para a conselheira Sharonn que relatou o e-mail que foi recebido do 

Instituto ESB referente a proposta de convênio do conselho com o instituto e em contra partida o 

instituto está patrocinando uma passagem para um dos palestrantes do Seminário Latino Americano 

de Arquitetura e Urbanismo. A gerente geral falou do anteprojeto da Resolução para consulta 

pública e que ficou acordado a discursão para a próxima reunião a respostas dos membros dessa 

comissão. Sem mais a tratar o coordenador Rodrigo encerrou a reunião as nove horas e cinquenta e 

seis minutos.  
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