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PROCESSO CAU-RR 

INTERESSADO 
COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, EXERCÍCIO PROFISSIONAL, 

ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/RR 

ASSUNTO 
SUMULA Nº 011/2020 67ª REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA, 

DISCIPLINA, EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO 

DO CAU/RR. 

 1 
Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois e vinte, às nove horas e vinte e três minutos, 2 
por videoconferência, foi iniciada a 66ª reunião da COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, 3 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO – CEPEF-CAU/RR, estando presente a 4 
coordenadora adjunta Arq. Urb. Sharonn Lorrayne Mendes Torreias, o conselheiro Max Weber 5 
Carvalho Feitosa, o conselheiro suplente Rondinelle Hudson Pereira de Albuquerque, a gerente 6 
Geral Ingrid Souza, a assessora de Comissões e Plenária Simone Oliveira Grigoletto da Silva, a 7 
gerente técnica Ananda Teles. Fata justificada do coordenador Arq. Urb. Luiz Afonso Maciel de 8 
Melo. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM - após verificação de quórum, a coordenadora adjunta 9 
Sharonn informa que há quórum. ORDEM DO DIA: 1 (Um) RELATÓRIO DE 10 
FISCALIZAÇÃO: A coordenadora adjunta deu boa vindas e passou a palavra para analista de 11 
fiscalização Lívia Dourado que relatou que foi foram finalizados os arquivamentos no sistema os 12 
anos 2016 e 2020 e 2015 ainda está em andamento. Sobre os pareceres das denuncias no SICCAU: 13 
Parecer n. 26589 está em andamento pois, aguarda retorno da EMHUR pois ainda está mo prazo; 14 
Parecer n. 25761 informou que está em andamento pois aguarda retorno das gerencias. Foi acordado 15 
encaminhar a resolução n. 128 para os conselheiros para análise; Parecer n. 24597 sobre o prédio 16 
Varandas do Rio Branco está aguardando pois, foi entregue o ofício e está aguardando prazo; Os 17 
Parecer n, 24376 e n. 23563 foram arquivados; Parecer n. 27669 foi elaborado o Parecer n. 08 e está 18 
sendo analisado para a elaboração para dar inicio ao protocolo, foi acordado o conselheiro 19 
Rondinelle ficar como relator do processo. Referente a Feira do Passarão foi acordado marcar uma 20 
reunião com o governador e quem será o mediador será o conselheiro Rodrigo Avila e foi acordado 21 
marcar uma reunião para o dia 25.11 para a explanação do projeto. Sobre as Redes Sociais a 22 
analista explicou como está fazendo, algumas foram notificadas, outras tiveram contato mal 23 
sucedido. O conselheiro Rondinelle propôs entrar em contato com o marketing para elaborar um 24 
vídeo explicativo. Sobre os processo remotos  e Processos de Fiscalização foi acordado na última 25 
reunião da comissão dá a continuidade nos processos de forma remota. Sobre o processo de 26 
fiscalização foi acordado usar o modelo do CAU-Rondônia com algumas especificações do nosso 27 
Conselho para o andamento. A gerente geral pediu para Lívia que informou que não recebeu a 28 
documentação completa do CAU-Rondônia. Após analise foi proposto  que na Sessão Plenária 29 
verificasse os prazos. Após análise foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidades.     30 
Item 2 (Dois) REGISTRO DE PESSOA FÍSICA, JURÍDICA E INTERRUPÇÃO DE 31 
REGISTRO e CAT-A: A conselheira adjunta Sharon passou a palavra para gerente técnica 32 
Ananda Teles informou que recebeu uma solicitação de registro de pessoa física da profissional 33 
Islane Rodrigues Fernandes, protocolo n. 153265. A solicitação de pessoa jurídica do profissional 34 
Alves Junior Serviços e Comercio Ltda, protocolo n. 15380 e a Interrupção de Registro do 35 
profissional Samuel Franco Firmino, protocolo n. 1195458⁄2020; CAT-A do profissional n. 36 
A50652-4, CAT-A N. 616547. Ananda informou a atualização cadastral da SEINF e a declaração 37 
da Universidade Estadual de Maringá do curso de especialização em Engelharia do Trabalho. Após 38 
análise dos membros da Comissão, foi aprovado por unanimidade e será encaminhado para a 39 
próxima plenária para homologação. Sem mais havendo a tratar, a conselheira Sharonn Lorrayne 40 
encerrou a reunião às onze horas e trinta e oito minutos. 41 

 42 
*Devido à pandemia de COVID-19, somente a coordenadora adjunta estará assinando. 43 
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Coordenadora Adjunta da CEPEF-CAU/RR 47 
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