ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA – COMPOSIÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE
RONDÔNIA (CAU/RO)
Ocorreu no dia 04 de outubro de 2012, às 16:00 horas, no PORTO SHOPPING, situado na Av.
Carlos Gomes nº1223, 2º piso sala do CAU/RO, B/ Centro Porto Velho – RO, iniciado os
trabalhos se fizeram presentes os Conselheiros: João Alves de Lacerda (Presidente); Kacianni
Moretto Santos (Vice-Presidente), Helder Cavalcante Silva (Conselheiro Titular) Igor
Montenegro Pereira Conselheiro Suplente Estadual (Exercendo Efetivamente a Titularidade);
Gerson Saraiva de Sá (Conselheiro Suplente Estadual); Cristovão Ótero de Aguiar Araújo
(Conselheiro Titular Estadual); Roseana de Almeida Vasconcelos Labas (Conselheira
Suplente). Estiveram presentes os seguintes funcionários do CAU/RO: Ana Carolina Lauriano
Lins, Cássio Sousa Nascimento e Thalita Evangelista Del Nero. Dando início à reunião o
Presidente do CAU/RO, o Presidente João Alves de Lacerda agradeceu a presença de todos
os presentes, em seguida explicou a situação da Conselheira Kacianni Moretto Santos sobre
a sua permanência ou não no CAU-RO deixando a decisão nas mãos dos conselheiros
presentes. O Conselheiro Igor Montenegro Pereira comentou que o e-mail da Conselheira
Kacianni Moretto Santos enviou a todos os conselheiros solicitando sua saída do CAU-RO
além de ser enviada a toda plenária foi enviado para todos os profissionais de arquitetura do
Estado de Rondônia. Posteriormente o Presidente João Alves de Lacerda falou sobre o não
funcionamento das comissões e que já havia 10 (dez) meses de funcionamento do Conselho
e ainda não há nenhuma Comissão em pleno funcionamento e colocou a disposição dos
Conselheiros para convidar um Conselheiro de Brasília para ministrar palestras para os
mesmo sobre como deve agir as Comissões. Em seguida o Presidente comentou a
repercussão do I Fórum Cívico em Brasília (CAU-BR) e de como outros CAU/UF estariam
fazendo a mesma coisa, falou sobre como teve que fazer tudo sozinho, etc. Voltando a
questão das Comissões Permanentes do CAU-RO foi dito pelo Presidente que somente
participará de reuniões, cursos em outros Estados apenas os Conselheiros que de fato
queiram trabalhar. Em seguida o Conselheiro Cristovão Ótero de Aguiar Araújo indagou que
a Conselheira Suplente Maria Tereza Nicácio dos Santos deveria cumprir as tarefas
destinadas a Comissão do qual fazia parte, pois o mesmo havia pedido afastamento por um
período de 3 (três) meses, foi sugerido pelo mesmo que houvesse uma alteração do
Regimento Interno do CAU-RO sobre a composição das Comissões, contudo o Presidente
João Alves de Lacerda falou que o Regimento Interno do CAU-RO não poderia ser alterado
pois o mesmo foi assinado por todos e registrado em cartório. Em seguida o Conselheiro
Helder Cavalcante Silva esclareceu a situação dele no Conselho dizendo que recebia todos os
e-mail de convocação de plenária e outros informativos, mas que por motivos particulares
não estava comparecendo as reuniões no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Rondônia (CAU-RO), sobre a questão das Comissões o mesmo falou que deveria ficar com as
Comissões que o Conselheiro Germano Everson de Oliveira Bello era Coordenador, pois o
mesmo era Suplente, contudo o mesmo indagou que deveria ler atentamente o Regimento
Interno para ter certeza sobre essa situação. Dando início à composição das Novas
Comissões Permanentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia o
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Conselheiro Helder Cavalcante Silva perguntou qual a Comissão que o Conselheiro Cristovão
Ótero de Aguiar Araújo gostaria de coordenar, sendo escolhido pelo mesmo a Comissão de
Ensino e Formação Profissional, o Conselheiro Helder Cavalcante Silva escolheu a Comissão
de Ética, tanto o Conselheiro Igor Montenegro Pereira quanto a Conselheira Kacianni
Moretto Santos continuaram com Coordenadores das respectivas Comissões de Exercício
Profissional e Comissão de Finanças e Atos Administrativos. Em seguida o Conselheiro Igor
Montenegro Pereira comentou sobre a Comissão de Finanças e de como o mesmo é de
grande importância para o andamento do CAU-RO, em relação a prestação de contas do
Conselho perante aos conselheiros e toda a classe profissional dos arquitetos e urbanistas,
continuando sobre as finanças do CAU-RO, o Conselheiro Cristovão Ótero de Aguiar Araújo
esclareceu a todos os presentes de como foi sua atuação com Tesoureiro do CAU-RO e
mostrou a todas as contas pagas no período correspondente indagando sobre como
deveriam ser repassados todos os talões para a nova Tesoureira que no caso é a Conselheira
Kacianni Moretto Santos para que a mesma estivesse conhecimento de tudo o que foi pago
pela Comissão de Finanças anterior, esclarecendo que as contas do Conselho devem ser
aprovadas pela Comissão de Finanças. Dando prosseguimento a Reunião Extraordinária a
Conselheira Kacianni Moretto Santos pediu a palavra par dar esclarecimento a todos os
presentes sobre a questão do pedido de saída do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Rondônia, dizendo que a mesma havia conversado com o Presidente João Alves de Lacerda
sobre o e-mail, falou que a mesma teve uma visão errada do evento promovido pelo
Conselho e que gostaria de continuar no Conselho, o que foi aprovado pela maioria da
plenária. Mudando de assunto a Conselheira sugeriu que antes das viagens fosse anexado o
email com o convite para a participação do evento. Pedindo a palavra a Conselheira Roseana
comentou sobre a composição das Comissões que a mesma estaria disposta a ajudar a
Comissão em que tem mais afinidade que no caso é a Comissão de Ensino e Formação do
CAU/RO, continuando sobre o funcionamento das Comissões o Conselheiro Igor Montenegro
Pereira indagou que para que as Comissões iniciem os trabalhos é necessário que haja
pautas a serem discutidas algo que não existe no momento. Em seguida a Conselheira
Kacianni Moretto Santos falou que incialmente o Presidente João Alves de Lacerda deveria
delegar as pautas para as Comissões pertinentes, pois o mesmo sabe dos acontecimentos
diários do CAU/RO, sendo corroborado pelo Conselheiro Helder Cavalcante Silva, em seguida
o mesmo indagou sobre como está o andamento dos acervos técnicos dos profissionais dos
arquitetos antes registrados no Conselho anterior, o Presidente comentou dizendo que os
únicos documentos que o Conselho havia recebido até o momento eram os registros dos
profissionais registrados no Conselho predecessor, outro questionamento levantado pelos
Conselheiros presentes era em questão da especialização em Engenheiro de Segurança, o
Presidente respondeu que se o profissional fosse registrado no CAU/RO o mesmo pode ser
especializado no CAU/RO. Dando continuidade a reunião o Conselheiro Cristovão comentou
sobre como está a situação do Arquiteto Carlos pois o mesmo foi eleito como Conselheiro
contudo não havia nenhum documento comprovando que o mesmo não fazia mais parte do
Conselho, o Presidente João Alves de Lacerda respondeu dizendo que como o arquiteto
Carlos não empossado no cargo, o mesmo já não fazia parte do Conselho assumindo em seu
lugar outra pessoa. Em seguida o Conselheiro Gerson Saraiva de Sá comentou sobre as
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pessoas que realmente querem ajudar o CAU/RO e completou perguntando se outros
arquitetos de chapas que não venceram a eleição poderia se tornar Conselheiros do
CAU/RO, sendo que obteriam uma reposta oficial através do CAU/BR. Em seguida o
advogado Manoel ainda comentando sobre o papel da Comissões indagou que as
Coordenações das Comissões poderiam solicitar a ajuda de arquitetos para dar andamento
as atividades das Comissões por tem o Conselho um número pequeno de Conselheiros.
Tratando sobre o papel das Comissões o Conselheiro Cristovão relembrou que nos tempos
de CREA nas reuniões das Câmaras Especializadas havia lanches, deslocamento, entre outros
e indagou se o CAU/RO iria fazer a mesma coisa, o Presidente falou que a único item que o
Conselho iria custear seria o deslocamento dos Conselheiros na qual foi aprovada em
plenárias anteriores. Em seguida o Conselheiro Cristovão sugeriu que o Presidente entrasse
com um ofício no CREA solicitando todos os processos relativos aos profissionais arquitetos,
contudo o Presidente respondeu dizendo que seria desnecessário, pois havia vários
processos concluídos e que se viesse para o Conselho só iriam encher de pastas e arquivos.
Em seguida o Presidente João Alves de Lacerda comentou sobre o convite recebido pelo
curso de Arquitetura e Urbanismo da ULBRA de Ji-Paraná para que o CAU/RO realizasse a
abertura da Semana de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia, a maioria dos Conselheiros
presentes gostaram da ideia, pois mostraria a presença do CAU/RO no interior do Estado
aproximando os profissionais e estudantes ao novo Conselho, por fim foi aprovado por
unanimidade que o Presidente, os Conselheiros e os funcionários fosse a Ji-Paraná realizar a
abertura do evento. Passada a palavra para quem dela quisesse fazer uso foi apresentado às
considerações por alguns dos presentes que se prestaram de agradecer pela forma clara e
objetiva de atuação que vem se apresentado o CAU/RO, nada mais, lido e assinado por mim
da forma como secretariado Eu. Cássio Sousa Nascimento................................................que
atuei, inclusive como Secretário para lavratura desta Ata, de ordem do Presidente João Alves
de Lacerda. Definitivamente lida e aprovada por todos e assinada para a posterior firma
reconhecida dos abaixo relacionados.
Porto Velho, 04 de outubro de 2012.
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