
 

1 
 

PROCESSO CAUR/RR 

INTERESSADO 
COMISSÃO DE PLANEAMENTO, FINANÇAS, ORANIZAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DO CAU⁄RR – COFAP 

ASSUNTO 
SUMULA Nº 008/2020 - 64ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEAMENTO, 

FINANÇAS, ORANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAU⁄RR – COFAP 

 1 
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e cinquenta e um minutos, por 2 
videoconferência, na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima. Dando por iniciada a 64ª 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, o gerente financeiro Thiago Rocha, a assessora de comissões e 6 
plenária Simone Oliveira Grigoletto da Silva assessorando esta comissão. Falta justificado Arq. Urb. Arq. Urb. Luiz 7 
Afonso Maciel de Melo. VERIFICAÇÃO DO QUÓRU - após verificação de quórum, o coordenador informa que há 8 
quórum. ORDEM DO DIA: Item 1 (Um) – AD REFERENDUM N. 005⁄2020 – REPROGRAMAÇÃO 9 
ORÇAMENTÁRIA. O coordenador Rodrigo Avila passou a palavra para a assessora de comissões e plenária 10 
Simone Grigoletto que informou que a gerente geral Ingrid não está presente, pois está em reunião com a CPL e quem 11 
vai acompanhar a referida reunião será o gerente financeiro Thiago Rocha. O coordenador Rodrigo passou a palavra 12 
para Thiago Rocha que informou que não houve muitas mudanças na reprogramação orçamentária, a preocupação do 13 
gerente financeiro era referente ao repasse do fundo de apoio devido aos ajustes que iriam acontecer mas informou 14 
que não foi mexido de forma expressiva no inicio do ano a reprogramação orçamentária ficou em R$ 905.187,00 e 15 
com a reprogramação orçamentária agora foi diminuído R$ 12.336,00 e que ficou num total de R$ 892.853,00 16 
explanou que teve uma redução nas anuidades  de pessoa física e jurídica de receitas que estava previsto receber R$ 17 
61.000,00 ficou R$ 41.000,00 e que houve essa redução de 8% do orçamento. A porcentagem do centro de custo com 18 
a canalização ficou assim: A despesa com a fiscalização que era de 15% ficou 30%, o atendimento que era 10% ficou 19 
26%   o qual ouve um investimento, a comunicação que era de 3% ficou 5%. Thiago informou que agora é só 20 
acompanhar as receitas e finalizou dizendo que o orçamento total no inicio do ano era de R$ 1.203,694,00 e ficou R$ 21 
1.131.179,00 que foi os cortes que fizemos e que caso haja necessidade emergencial pode ser feito a transposição no 22 
decorrer do exercício. Após analise dos conselheiros, Rodrigo colocou em votação e foi aprovado por unanimidade o 23 
Ad Referendum 005⁄2020 Item 2 (Dois) –. Item 5 (cinco) RETORNO DOS TRABALHOS: O coordenador 24 
Rodrigo passou a palavra para a gerente financeiro Thiago Rocha que informou que retornamos as atividades no 25 
Conselho com todas exigências do protocolo exigido pelos órgãos competentes e estamos ajustando com as referidas 26 
atividades, informou ainda que será feito atendimento presencial somente os profissionais para realizar a biometria 27 
com hora marcada. Sem mais a tratar, o coordenador Rodrigo deu por encerrada a reunião às nove horas e trinta 28 
minutos.  29 
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*Documento assinado digitalmente com sucesso. 32 
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