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Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e cinquenta e um minutos, por 2 
videoconferência, na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima. Dando por iniciada a 62ª 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 QUÓRU  - após verificação de quórum, o coordenador 8 
informa que há quórum. ORDEM DO DIA: Item 1 (Um) –PLANO DE CONTIGENCIMANETO. O coordenador 9 
Rodrigo Avila passou a palavra para a gerente geral Ingrid que informou que enviado para o CAU-BR e que eles 10 
aooinda não avaliaram nosso plano porém, o CAU-BR  aprovou  na reunião plenária deles  que os CAU-UF que 11 
precisariam utilizar a verba  de superávit deliberaram que poderiam usar e essa verba não vai influenciar na verba do 12 
fundo de apoio, eles inseriram o superávit  dentro da proposta de contingenciamento com isso aumentou R$ 13 
247.000,00 que numa num eventual situação poderemos está utilizando. O presidente Jorge Romano e o conselheiro 14 
federal Nikson confirmaram.  Item 2 (Dois) – ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO E DESPESAS DO MÊS DE 15 
JUNHO e JULHO: O coordenador passou a palavra para a gerente geral  Ingrid que informou que o gerente 16 
financeiro Thiago Rocha entrou de férias a partir de 22 de junho até 21 de julho para não prejudicar os pagamentos e 17 
assim a gerente geral informou que foi acordado que continuassem com o quadro de férias para que o Conselho não 18 
pague nenhuma multa para nenhum funcionário. A gerente geral Ingrid trouxe a proposta do gerente financeiro de 19 
apresentar as análises de arrecadação de junho e julho no próximo na reunião de julho. O coordenador Rodrigo 20 
concordou com a proposta. Item 3 (Três) RELATÓRIO DA CPL: O coordenador Rodrigo passou a palavra para a 21 
gerente geral Ingrid informou a presidente da CPL informou que já está pronto 75% dos processos concluídos 22 
daquelas contratações emergenciais que Lívia estaria contratando e Ingrid informou que falou para Lívia que ela tinha 23 
que finalizar antes das férias dela e do Rusyvelt e Lívia. A conselheira Sharonn indagou se o edital do ATHIS está 24 
nesses 75% de processos executados e a gerente geral afirmou que Lívia disse que sim. O conselheiro Rondinelle 25 
pediu a palavra e propôs que Ingrid ficasse monitorando para que não perdessem os prazos. Rusyvel afirmou o que a 26 
gerente geral falou queuns processos emergenciais já foram enviados para assinar  e que o restante falta 75% para 27 
finalizar.  Item 4 (Quatro) ELEIÇÃO DO CAU-RR: O coordenador passou a palavra para a gerente geral Ingrid 28 
que informou que já começou os treinamentos  na terça-feira passada e que tem essa semana e semana que vem da 29 
comissão de eleição e dos assessores, caso alguém queira acompanhar está acontecendo pelo You tube. Sem mais a 30 
tratar, o coordenador Rodrigo deu por encerrada a reunião às dez horas e cinco minutos.  31 
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*Documento assinado digitalmente com sucesso. 34 
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