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PROCESSO  

INTERESSADO 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL DO CAU-RR – CATHIS 

ASSUNTO 

SUMULA Nº 002/2020 - 12ª REUNIÃO COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO CAU-

RR – CATHIS 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e vinte minutos, na sede do 1 
CAU/RR, situado na Avenida Major Willians, número novecentos e treze, no bairro centro, na Cidade de 2 
Boa Vista, Estado de Roraima. Dando por iniciada a primeira reunião da Comissão de Assistência 3 
Técnica para Habitação de Interesse Social do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima - 4 
CATHIS, estando presente o coordenadora, Arq. Urb. Sharonn Lorrayne Mendes Torreias, Arq. Urb. 5 
Rondinelle Hudson Pereira de Albuquerque, Arq. Urb. rodrigo Edson Castro Avila, Luiz Felipe Souza Lima 6 
assessorando esta comissão. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM - após verificação de quórum, a 7 
coordenadora informa que há quórum. ORDEM DO DIA: 1 (Um) – PLANO DE AÇÃO: A coordenadora 8 
Sharonn deu boas vindas e informou que na próxima reunião será discutido com mais detalhes com a 9 
assessora técnica. 2. (Dois) CAU OFFICE: A coordenadora indagou o assessor jurídico seu parecer, o 10 
assessor informou o cuidado que devemos ter com a segurança das chaves, quem será o responsável pela 11 
chave e os horários, como no Termo de Aluguel tem especificado, já pode dar andamento. O conselheiro 12 
Rodrigo indagou qual a possibilidade do IAB venha para o Conselho visto que o endereço do IAB consta o 13 
endereço da conselheira Maria do Perpetuo. Informou que foi na prefeitura e eles solicitam um contrato de 14 
aluguel do espaço. O assessor jurídico informou que para que isso aconteça teria que abrir um processo 15 
licitatório pois é um órgão público. O conselheiro Rodrigo informou que se fizer o processo licitatório para 16 
o CAU OFFICE ser administrado pelo IAB pois ajudaria no gerenciamento da sala. Informou ainda que o 17 
IAB e o Conselho são parceiros pois algumas ações que o Conselho não pode fazer o IAB pode realizar. O 18 
assessor informou que se abrir um edital outras empresas podem se interessar em administrar a sala. Após 19 
análise dos conselheiros, ficou acordado que o assessor jurídico irá analisar o assunto e trazer um parecer na 20 
próxima reunião. 3. (três) MARKETING: A coordenadora Sharonn informou que juntamente com a 21 
assessora técnica Ingrid e ficou acordado que a análise das proposta da empresa ficou de responsabilidades 22 
das mesmas para analisar e fazer a aprovação. Sem mais a tratar a coordenadora Sharonn encerrou a reunião 23 
as onze horas e dez minutos horas. 24 
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*Devido à pandemia de COVID-19, somente a coordenadora estará assinando. 26 
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