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PROCESSO CAUR/RR 

INTERESSADO 
COMISSÃO DE PLANEAMENTO, FINANÇAS, ORANIZAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DO CAU⁄RR – COFAP 

ASSUNTO 

SUMULA Nº 003/2020 - 59ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE 

PLANEAMENTO, FINANÇAS, ORANIZAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DO CAU⁄RR – COFAP 
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Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e dezesseis minutos, 2 

por videoconferência, na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima. Dando por iniciada a 59ª 3 

reunião da Comissão de Planeamento, Finanças, Organização e Administração do CAU⁄RR - 4 

COFAP, estando presente Arq. Urb. Rodrigo Edson Castro Avila, a coordenador o coordenadora 5 

adjunta a Arq. Urb. Sharonn Lorrayne Mendes Torreias, o Arq. Urb. Rondinelle Hudson Pereira 6 

de Albuquerque, a gerente geral Ingrid Skarlety Rosas Souza e a assessora de comissões e plenária 7 

Simone Oliveira Grigoletto da Silva assessorando esta comissão. Falta justificado Arq. Urb.  Arq. 8 

Urb. Luiz Afonso Maciel de Melo. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM - após verificação de quórum, 9 

o coordenador informa que há quórum. ORDEM DO DIA: Item 1 (Um) – ASSESSORIA 10 

JURÍDICA: O coordenador Rodrigo deu boa vindas a todos e passou a palavra para a gerente 11 

geral Ingrid que informou que o prazo do contrato com o assessor jurídico se encerra no final do 12 

mês de maio do corrente ano e que em uma das reuniões do ano passado ficaram de cria um cargo 13 

em comissão de assessor jurídico, e que a mesma entrou em contato com a Ordem dos Advogados 14 

do Brasil para verificar valores e informou que no orçamento daria para contratar pois se formos 15 

entrar em licitação será mais prolongado. O coordenador Rodrigo indagou de onde sairia essa 16 

verba e a gerente geral informou que seria pela presidência. O coordenador propôs debater esse 17 

assunto na próxima Sessão Plenária para que tenha a opinião do presidente. Item 2 (Dois) – 18 

COVID-19: O coordenador passou a palavra para gerente geral que informou que por conta da 19 

pandemia que assola o país e o estado de Roraima e conforme o Decreto Municipal n. 038⁄2020 20 

que declara situação de emergência em saúde pública no âmbito do município de Boa Vista, foi 21 

feito o AD REFERENDUM n. 002 e AD REFERENDUM n.003⁄2020 onde resolve implementar 22 

medidas de caráter temporário e excepcional referente ao tele trabalho dos colaboradores do 23 

Conselho , em fase da necessidade de adotar medidas de prevenção por força do COVID-19 e leu 24 

todo os dois AD Referendum. Após análise dos membros da Comissão foi aprovado por 25 

unanimidade. EXTRA PAUTA: 1. RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 – O coordenador passou a 26 

palavra para a gerente geral Ingrid que explanou através de tabela o relatório. Informou que foi 27 

criada pelo CAU-BR uma plataforma onde descrimina o funcionamento do Conselho, o 28 

organograma, estrutura de governança, composições das comissões ordinárias, especiais, 29 

planejamento estratégico, principais iniciativas estratégicas, fiscalização de rotinas, projetos de 30 

fiscalização que esteve em sete municípios, sistema de atendimento, comunicação que ainda esta 31 

sendo ajustado com a criação do canal do You Tube, o seminário de ATHIS que agregou com as 32 

entidades, estudantes e profissionais onde tivemos capacitação para os colaboradores Antônio 33 

Thiago e Lívia Dourado. Informou no relatório os resultados na Ética profissional e ensino e 34 

formação, parcerias com o IPOG, SESI, SEBRAI, IAB e SISCOB. Na comissão da CAURI ouve 35 

ações com o conselho Municipal das Cidades e seminários onde o coordenador participou na 36 

CPUA⁄CAU-BR. Na comissão COFAP houve a contratação do cargo de secretário geral, 37 

normativas, locação de recursos, gestão de tecnologia da informação, gestão de custos e de 38 

pessoas, gestão orçamentárias, contábil e balanço patrimonial. Após análise dos membros no 39 

relatório o coordenador colocou em votação e todos aprovaram por unanimidade.   2. COMISSÃO 40 

ELEITORAL: o coordenador Rodrigo passou a palavra para a gerente geral que informou que por 41 

solicitação do CAU-BR fosse trocado a  suplente da comissão eleitoral, visto que a que está é a 42 

conselheira suplente Maria do Perpetuo, assim que recebeu a solicitação, a mesma entrou em 43 

contato a profissional Nadine a convidando para fazer parte da comissão e a mesma ficou de 44 

enviar uma resposta e que até a presente reunião a mesma não deu resposta. O coordenador 45 
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Rodrigo propôs deixar o assunto em aberto para que tenhamos uma resposta da mesma. Após 46 

análise dos membros, foi acordada a proposta do coordenador por todos. Sem mais a tratar, o 47 

coordenador deu por encerrada a reunião às dez horas e vinte e cinco minutos.  48 
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*Documento assinado digitalmente com sucesso. 50 
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