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PROCESSO CAU-RR 

INTERESSADO 
COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, EXERCÍCIO PROFISSIONAL, 

ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/RR 

ASSUNTO 
SUMULA Nº 004/2020 60ª REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA, 

DISCIPLINA, EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO 

DO CAU/RR. 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois e vinte, às nove horas e vinte minutos, por 1 
videoconferência, foi iniciada a 60ª reunião da COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, 2 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO – CEPEF-CAU/RR, estando presente a 3 
coordenadora adjunta Arq. Urb. Sharonn Lorrayne Mendes Torreias, o conselheiro Max Weber 4 
Carvalho Feitosa, o conselheiro suplente Rondinelle Hudson Pereira de Albuquerque, a gerente 5 
geral Ingrid Skarlet Rosas de Souza e a assessora de Comissões e Plenária Simone Oliveira 6 
Grigoletto da Silva. Falta justificada do coordenador Arq. Urb. Luiz Afonso Maciel de Melo. 7 
VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM - após verificação de quórum, a coordenadora adjunta Sharonn 8 
informa que há quórum. ORDEM DO DIA: 1 (Um) – PLANO DE AÇÃO: A conselheira Sharonn 9 
passou a palavra para a gerente geral Ingrid que informou que como o Plano de Ação estava 10 
comtemplando três eventos que iria executar, com o contingenciamento essa verba dos eventos será 11 
cortada e também não tem como fazer nenhum evento pois irá aglomerar pessoas, então temos que 12 
decidir como será feita esses eventos, se serão de forma on line. O conselheiro Rondinelle indagou 13 
se está havendo demanda para dá entrada no registro de profissionais no Conselho. A gerente 14 
técnica informou que não, até mês passado foi recebido, mas nesse mês deu uma parada em todas as 15 
solicitações, mesmo por conta que só temos a Universidade Federal de Roraima e eles tem data 16 
certa de concluir que é no inicio do ano e no meio do ano. A gerente geral informou que temos 17 
algumas entregas de carteira que não foram buscar daí possamos verificar como iriamos realizar 18 
essas entregas. Após análise dos membros, a coordenadora adjunta colocou em votação e foi 19 
aprovado por unanimidade a continuação dos eventos sendo na modalidade on line.   A2. (dois) 20 
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO: A coordenadora adjunta Sharonn passou a palavra para a 21 
gerente técnica Ananda Teles que informou sobre o Relatório de Fiscalização do mês de março que 22 
já foi apresentado na plenária e que foram feitas algumas adaptações para a melhoria nas 23 
apresentações, foram inseridos novos dados como inserir somente o numero de protocolo do 24 
profissional e Livia está fazendo um levantamento de quantos relatórios já foram inseridos no 25 
SICCAU no ano de 2013 e 2014 e se foram arquivados. Sobre a fiscalização em órgãos públicos foi 26 
feita uma lista de todos os órgãos públicos que foram enviados um ofício para órgão para 27 
verificação de quantos profissionais atuam naquele órgão e se tem a RRT de cargo e função e já 28 
foram respondidos alguns ofícios. A fiscalização dos municípios dos interiores está prevista para 29 
outubro. Foram feita as gravações de vídeos tutoriais para ser postados nas redes sociais do 30 
Conselho e a oficina do SICCAU, Me Formei e Agora, foi suspensa por conta da pandemia. Foi 31 
elaborada uma tabela nova no relatório para mostrar qual o maior tipo de atendimento, quais são as 32 
duvidas mais frequentes e de quem são as dúvidas, se são leigos ou profissionais e incluiu os extras. 33 
Após analise dos conselheiros a coordenadora adjunta colocou em votação e foi aprovado por 34 
unanimidade o Relatório do mês de março. A coordenadora passou a palavra para a gerente técnica 35 
Ananda que relatou o Relatório de Fiscalização do mês de abril. A gerente técnica Ananda informou 36 
que a fiscalização de rotina não houve por conta da pandemia, o relatório do SICCAU está sendo 37 
feito e alguns dados já foram mudados em relação ao que foi lançado no sistema e ainda há algumas 38 
pendencias para que o objetivo seja alcançado que é arquiva-los. Na fiscalização de órgãos públicos 39 
houve umas mudanças e acrescentaram dados e informou por tabela cada órgão. A fiscalização dos 40 
municípios está prevista para o mês de outubro. Utilização do IGEO está suspenso por conta da 41 
pandemia, a gravação dos vídeos tutoriais será para o dia 30 desse mês e a data prevista para o 42 
vídeo do mês de maio será dia vinte e oito. Oficina do SICCAU continua suspensa. Na tabela de 43 
atendimentos houve uma redução, mas ainda estamos atendendo os profissionais. Não houve 44 
registro de pessoa física, pessoa jurídica RRT Extemporâneo e nem interrupção de registro. Em 45 
atualização cadastral teve alguns atendimentos. Após análise dos conselheiros a coordenadora 46 
colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. Mais havendo a tratar, a conselheira Sharonn 47 
Lorrayne encerrou a reunião às dez horas. 48 
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*Devido à pandemia de COVID-19, somente a coordenadora adjunta estará assinando. 51 
 52 
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Coordenadora Adjuntaa da CEPEF-CAU/RR 56 

 57 

Reunião: 60º da CEPEF                                                                                           Data: 29/04/2020 

 

Matéria em Votação: Súmula da 10ª Reunião COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO - CEPEF. 


