
 

 

 
 

PROCESSO  

INTERESSADO 
COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, EXERCÍCIO PROFISSIONAL, 

ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/RR 

ASSUNTO 

SUMULA Nº 012/2018 - 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

COMISSÃO DE PLANEAMENTO, FINANÇAS, ORANIZAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DO CAU⁄RR – COFAP 

 

 

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e quarenta 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 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. Luiz Afonso Maciel de Melo. Ausência justificada da coordenadora adjunta Arq. Urb. Sharonn 

Lorrayne Mendes Torreias, 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 (Um) – SEMINÁRIO EM ATHIS: O coordenador informou que foi realizado no dia 

14/12/2018 o seminário em ATHIS e que foi bem organizado e parabenizou a equipe do conselho e 

que o único ponto negativo foi em relação a participação dos profissionais, entidades de classe e 

alunos da área. Mas que o segundo deverá ser realizado em uma data que todos possam participar. 2 

(Dois) – INADIMPLÊNCIA DOS PROFISSIONAIS:  O coordenador passou a palavra para o 

conselheiro Luiz Afonso que relatou o que foi discutido no seminário que ele participou no início 

do mês e o ponto positivo que ele trouxe e que propôs para a comissão fazer uma parceria com o 

cartório para que fosse cobrado as inadimplências. Propôs que seja feita as cartas cobranças e se for 

possível fazer um boleto de anuidade. A comissão analisou e concordou com o conselheiro. 3 - 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: 

Arq. Urb. Sharonn Lorrayne Mendes Torreias:                                _________________________ 

 

Membro 

Arq. Urb. Rondinelle Hudson Pereira de Albuquerque                    _________________________  

 

 

Arq. Urb. Maria do Perpetuo Socorro Almeida Barbosa                  _________________________ 

 


