
 

 

 
 

PROCESSO  

INTERESSADO 
COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, EXERCÍCIO PROFISSIONAL, 

ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/RR 

ASSUNTO 

SUMULA Nº 011/2018 - 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

COMISSÃO DE PLANEAMENTO, FINANÇAS, ORANIZAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DO CAU⁄RR – COFAP 

 

 

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e doze 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 a coordenadora adjunta Arq. Urb. Sharonn Lorrayne Mendes Torreias, Arq. Urb. Luiz 

Afonso Maciel de Melo  e a conselheira suplente Maria do Perpetuo Socorro Almeida Barbosa, 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 O 

RELATÓRIO TRIMESTRAL – A coordenadora adjunta Sharonn passou a palavra para a gerente 

financeiro geral que informou das Receitas e contribuições de pessoas físicas e jurídicas no ano de 

2018, informou da execução orçamentária de cada atividade realizadas no conselho. O conselheiro 

Luiz Afonso informou que em reunião no CAU/BR foi discutido que o que agravou os conselhos 

foi a crise financeira em todos os conselhos com as pessoas jurídicas por isso que houve esse 

desnível. A conselheira Maria do Perpetuo propôs que o conselho para o ano que vem visitasse 

essas empresas para conscientizar esses profissionais. Após análise dos conselheiros, foi aprovado 

por unanimidade o Relatório Trimestral do Conselho. 2.  SEMINÁRIO EM ATHIS - A 

coordenadora adjunta informou que será realizado no dia 14/12/2018, as 14 horas, na sala Serra de 

Macunaima, prédio do SEBRAE O Seminário de Assistência Técnica em Habitação de Interesse 

Social e pede o apoio de todos os conselheiros nesse seminário. 3. PLANO DE TRABALHO 2019: 

A coordenadora da comissão passou a para gerente geral que propôs discutir o plano de acção das 

atividades dessa comissão que foi analisado e discutido por cada membro da comissão e após 

análise de todos foi feita a proposta de aprovação e foi aprovado por unanimidade. Sem mais a 

tratar a coordenadora adjunta Sharonn encerrou a reunião as dez horas e quarenta cinco minutos.  
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Coordenadora Adjunta da comissão: 
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Membro 
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