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PROCESSO  

INTERESSADO 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL DO CAU-RR – CATHIS 

ASSUNTO 

SUMULA Nº 004/2020 - 14ª REUNIÃO COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO CAU-

RR – CATHIS 

Aos vinte e oito dias do mês abril do ano de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos, por 1 
videoconferência, na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima. Dando por iniciada 14ª reunião da 2 
Comissão de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social do Conselho de Arquitetura e 3 
Urbanismo de Roraima - CATHIS, estando presente a coordenadora Arq. Urb. Sharonn Lorrayne 4 
Mendes Torreias, Arq. Urb. Rondinelle Hudson Pereira de Albuquerque, Arq. Urb. Rodrigo Edson Castro 5 
Avila, assessora técnica Ingrid Scarlety e Simone Oliveira Grigoletto da Silva assessorando esta comissão. 6 
VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM - após verificação de quórum, a coordenadora informa que há quórum. 7 
ORDEM DO DIA: 1 (Um) – PLANO DE AÇÃO: A coordenadora Sharonn deu boas vindas a todos 8 
passou a palavra para a assessora técnica da comissão Ingrid que perguntou como será o plano de ação da 9 
coordenação em meio a pandemia do COVID-19. O conselheiro Rodrigo pediu a palavra e propôs fazer um 10 
edital direcionado as ações para a COVID-19 para a segurança dos profissionais como confecção de 11 
máscara ou equipamentos de EPIS para as pessoas de construção civil, ou distribuição de cesta básica. A 12 
gerente geral informou que temo R$ 22.000,00 mas que esse valor vem da arrecadação então teria que 13 
verificar om o financeiro para ter uma ideia de quanto tem em caixa. Após análise foi deliberado continuar 14 
o edital porém, modificar em fazer os cursos em modalidade à distância. O conselheiro Rondinelle se 15 
colocou a disposição a faculdades UNAMA o qual faz parte do corpo docente. A coordenadora colocou em 16 
votação e foi aprovado por unanimidade. Sem mais a tratar a coordenadora Sharonn encerrou a reunião às 17 
dez horas e vinte e dois minutos horas. 18 
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*Devido à pandemia de COVID-19, somente a coordenadora estará assinando. 20 
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