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PROCESSO CAUR/RR 

INTERESSADO 
COMISSÃO DE PLANEAMENTO, FINANÇAS, ORANIZAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DO CAU⁄RR – COFAP 

ASSUNTO 
SUMULA Nº 005/2020 - 61ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEAMENTO, 

FINANÇAS, ORANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAU⁄RR – COFAP 
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Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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 Comissão de 3 
Planeamento, Finanças, Organização e Administração do CAU⁄RR - COFAP, estando presente Arq. Urb. Rodrigo 4 
Edson Castro Avila, a coordenador o coordenadora adjunta a Arq. Urb. Sharonn Lorrayne Mendes Torreias, o Arq. 5 
Urb. Rondinelle Hudson Pereira de Albuquerque, a gerente geral Ingrid Skarlety Rosas Souza e a assessora de 6 
comissões e plenária Simone Oliveira Grigoletto da Silva assessorando esta comissão. Falta justificado Arq. Urb. Arq. 7 
Urb. Luiz Afonso Maciel de Melo. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM - após verificação de quórum, o coordenador 8 
informa que há quórum. ORDEM DO DIA: Item 1 (Um) – MINUTA DE TRABAHO REMOTO: O coordenador 9 
Rodrigo deu boa vindas a todos e passou a palavra para a gerente geral Ingrid que informou que o CAU-BR enviou 10 
uma deliberação informando uma resolução que regulariza o trabalho remoto e solicita através dessa resolução que as 11 
gravações sejam disponibilizadas no site. O coordenador informou que as gravações já ficam na plataforma teans e 12 
indagou se é necessário mesmo disponibilizar e verificar com o jurídico se tem algum rito que não estamos seguindo. 13 
A gerente geral informou que vai encaminhar a deliberação para que os conselheiros verifiquem e informou que vai 14 
entrar em contato com o nosso TI para saber como iremos enviar.  Item 2 (Dois) – ANÁLISE DA 15 
ARRECADAÇÃO E DESPESAS DO MÊS DE MAIO : O coordenador passou a palavra para o gerente 16 
administrativo financeiro Thiago Rocha eu informou através de tabela as despesas do mês de maio e que houve uma 17 
queda de 52%  em comparação ao mesmo do ano passado, mas que essa queda não foi tão grande como foi no mês de 18 
abril.  O coordenador análise dos membros todos acordaram. Item 3 (Três) RELATÓRIO DA CPL: O coordenador 19 
passou a palavra para a gerente geral que informou através de tabela os processos de vigências como a Assessoria de 20 
Comunicação, Passagens Aéreas, que foi realizado um contrato emergencial para cumprir o período extra. O 21 
coordenador indagou se tem alguma licitação para fazer ainda esse ano e a gerente geral informou que tem o edital da 22 
CATHIS, a compra dos equipamentos de informática e passagens aéreas. O coordenador Rodrigo informou que tem 23 
uma legislação nova referente a licitações e que pode ser feito pregões on-line e propôs entrar em contato com o 24 
jurídico para averiguar se o Conselho pode encaixar nessa modalidade. O membro da CPL Rusyvelt Oliveira 25 
informou que a única licitação que está Faltando é do aluguel do carro, o da aquisição de informática o TI já deu o 26 
parecer e que está faltando verificar qual será a empresa. A gerente geral informou que está vencendo o de limpeza e 27 
conservação do prédio do Conselho. O coordenador Rodrigo propôs o envio do relatório com antecedência para os 28 
conselheiros para analisar e na reunião só tirar as dúvidas que houver e fazer a aprovação pois com a instabilidade da 29 
internet fica muito difícil o entendimento.  Sem mais a tratar, o coordenador Rodrigo deu por encerrada a reunião às 30 
nove horas e cinquenta e três minutos.  31 
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*Documento assinado digitalmente com sucesso. 33 
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