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PROCESSO CAUR/RR 

INTERESSADO 
COMISSÃO DE PLANEAMENTO, FINANÇAS, ORANIZAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DO CAU⁄RR – COFAP 

ASSUNTO 

SUMULA Nº 004/2020 - 60ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE 

PLANEAMENTO, FINANÇAS, ORANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 

CAU⁄RR – COFAP 
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Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e cinco minutos, por 2 

videoconferência, na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima. Dando por iniciada a 60ª reunião da 3 

Comissão de Planeamento, Finanças, Organização e Administração do CAU⁄RR - COFAP, estando 4 

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

Sharonn Lorrayne Mendes Torreias, o Arq. Urb. Rondinelle Hudson Pereira de Albuquerque, a gerente 6 

geral Ingrid Skarlety Rosas Souza e a assessora de comissões e plenária Simone Oliveira Grigoletto da 7 

Silva assessorando esta comissão. Falta justificado Arq. Urb. Arq. Urb. Luiz Afonso Maciel de Melo. 8 

VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM - após verificação de quórum, o coordenador informa que há quórum. 9 

ORDEM DO DIA: Item 1 (Um) – PLANO DE AÇÃO COFAP: O coordenador Rodrigo deu boa vindas 10 

a todos e passou a palavra para a gerente geral Ingrid indagou os conselheiros referente dos colaboradores 11 

retornarem ao Conselho. O coordenador informou que ainda não é o momento adequado de retornar pois 12 

temos muitas pessoas em veneráveis em nossa cidade de extrema pobreza principalmente e informou ainda 13 

eu o pico da pandemia ainda nem começou. Informou que no caso da fiscalização ter que fazer as 14 

atividades será gradativa e criar um habito dos profissionais em ajudar em fiscalizar. Informou ainda que os 15 

colaboradores do Conselho continuariam de forma remota até o termino da pandemia conforme os decretos 16 

do Governo do Estado de Roraima e município de Boa Vista. O coordenador colocou em votação e após 17 

análise foi aprovado por unanimidade.   Item 2 (Dois) – PLANO DE CONTIGENCIAMENTO : O 18 

coordenador passou a palavra para gerente geral que informou que recebeu do CAU-BR uma planilha 19 

solicitando organizar do Plano de Contingenciamento por conta da pandemia COVID-19, a qual a mesma 20 

junto com o gerente administrativo financeiro Thiago Rocha reajustou esse plano conforme as necessidades 21 

do Conselho e relatou através de planilha cada área do conselho o qual ficou o planejamento em 20% e 22 

pediu a opinião do membros para que seja aprovado para o envio ao CAU-BR. O concordou e colocou para 23 

análise e aprovação. A coordenadora adjunta Sharon e propôs que seja feita para uma proposta sucinta para 24 

não prejudicar as áreas mais importantes do Conselho e seguir as nossas realidades. Após análise dos 25 

membros foi aprovado por unanimidade. Sem mais a tratar, o coordenador deu por encerrada a reunião às 26 

dez horas e vinte e três minutos.  27 
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*Documento assinado digitalmente com sucesso. 30 
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