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PROCESSO CAU-RR 

INTERESSADO 
COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, EXERCÍCIO PROFISSIONAL, 

ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/RR 

ASSUNTO 
SUMULA Nº 012/2020 68ª REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA, 

DISCIPLINA, EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO 

DO CAU/RR. 

 1 
Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois e vinte, às nove horas e vinte minutos, por 2 
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 assessora de 6 
Comissões e Plenária Simone Oliveira Grigoletto da Silva, a gerente técnica Ananda Teles. Fata 7 
justificada do coordenador Arq. Urb. Luiz Afonso Maciel de Melo. VERIFICAÇÃO DO 8 
QUÓRUM - após verificação de quórum, a coordenadora adjunta Sharonn informa que há quórum. 9 
ORDEM DO DIA: 1 (Um) RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO: A coordenadora adjunta deu 10 
boa vindas e passou a palavra para analista de fiscalização Lívia Dourado que relatou que foi foram 11 
finalizados todos os anos e apenas 2015 que está em andamento pois, foram notificados alguns 12 
profissionais que estavam em debito de anuidade e está procurando a resolução que suspendeu essa 13 
cobrança através de notificação e a posterior que designou essa cobrança ao setor contábil para 14 
colocar como descrição no arquivamento. Sobre as denúncias no SICCAU todas estão em 15 
andamento sem nenhuma alteração; Perfis em Redes Sociais, onze foram finalizadas, quatro em 16 
andamento e uma tentativa mal sucedida pois a mesma não responde. Fiscalização em órgão 17 
público, vinte estão arquivadas, treze aguardando reposta com prazos e oito sem respostas. 18 
Fiscalização no interior foi cancelada por conta da pandemia, a Utilização do IGEO foi suspensa 19 
pela quarentena. Atendimentos feitos pelos colaboradores Lívia, Rusyvelt e Ananda num total de 36 20 
atendimentos realizados tanto presencial, por e-mail e por telefone. Após análise foi aprovado por 21 
unanimidade.  Item 2 (Dois) REGISTRO DE PESSOA FÍSICA, JURÍDICA E 22 
INTERRUPÇÃO DE REGISTRO e CAT-A: A conselheira adjunta Sharon passou a palavra para 23 
gerente técnica Ananda Teles informou que recebeu uma solicitação de registro de pessoa física da 24 
profissional Sahra Guimarães Martins Chaves, protocolo n. 151777, Interrupção de Registro do 25 
profissional Bruno Mateus Cavalcante Gomes, protocolo n. 1215167⁄2020; CAT-A do 26 
profissional n. A50652-4, CAT-A N. 616547. Após análise dos membros da Comissão, foi 27 
aprovado por unanimidade e será encaminhado para a próxima plenária para homologação. Item 3 28 
(três) PLANO DE FISCALIZAÇÃO: A coordenadora Adjunta passou a palavra para a analista de 29 
fiscalização que explanou o plano de fiscalização 2021 conforme plano em anexo dessa ata. Após 30 
análise dos conselheiros foi aprovado por unanimidade. Sem mais havendo a tratar, a conselheira 31 
Sharonn Lorrayne encerrou a reunião às dez horas e trinta e cinco minutos. 32 

 33 
*Devido à pandemia de COVID-19, somente a coordenadora adjunta estará assinando. 34 
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