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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA – APRESENTAÇAÕ DO 

CONSELHO AOS ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS DE JI-PARÁNÁ  
  

Ocorreu no dia 05 de novembro de 2012, às 15:00 horas, no Auditório do Centro 
Universitário Luterano de Ji-Paraná/ULBRA, situado na Av. Engº. Manfredo Barata Almeida 
da Fonseca nº762, Ji-Paraná/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 Titular), Sílvio 
Carvajal Feitosa (Conselheiro Federal) estiveram também presentes os seguintes 
funcionários do CAU/RO: 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 e apresentou o CAU/RO a todos os estudantes e 
profissionais arquitetos presentes. Em seguida o Presidente passou a palavra ao Conselheiro 
Federal Sílvio Carvajal Feitosa que explicou aos presentes a importância do Conselho em 
visitar as cidades do interior do Estado de Rondônia mostrando e apresentado o novo 
Conselho aos arquitetos e urbanistas além dos estudantes de arquitetura, continuando 
explicando que motivos eleitorais o Conselho não havia realizado as visitas aos municípios e 
que, portanto com o CAU/RO criado e estruturando as visitas seriam mais recorrentes, 
indagou que o CAU/RO irá visitar as cidades do interior para obter uma aproximação maior 
do Conselho junto aos profissionais citando que por sermos um Conselho pequeno teríamos 
algumas dificuldades. Seguindo a reunião o Conselheiro Sílvio Carvajal Feitosa comentou que 
por ser um Conselho novo, resoluções e leis foram criados para nortear as atribuições dos 
profissionais arquitetos e urbanistas e que ao longo da gestão haverá percalços que deverão 
ser superados. Em seguida comentou o não comparecimento do Conselheiro Federal do 
CAU/BR Antônio Francisco por conta da elaboração do Manual de Fiscalização do CAU/BR 
item de suma importância para as atividades de fiscalização dos CAU/UFs, continuando 
sobre a questão das resoluções e leis criadas pelo CAU/BR que devem ser seguidas pelo 
CAU/UFs o mesmo falou que todas por ser lidas no sítio do CAU/BR. Posteriormente 
comentou sobre a condição de plenárias abertas ao público em geral, em seguida comentou 
como será feita fiscalização dos CAU/UFs e como deverá ser feita observando as 
peculiaridades de cada região que será realizada através de geoprocessamento utilizando 
VANTs além de meios informatizados. Em seguida comentou sobre a arrecadação do 
Conselho e de como é difícil por conta da pouca receita do CAU/RO. Finalizou e parabenizou 
o CAU/RO pela participação e atuação mesmo seno recentes as atividades desenvolvidas em 
prol dos profissionais arquitetos e urbanistas no Estado de Rondônia, terminou agradecendo 
a todos pelo comparecimento e colocando-se a disposição de todos. Seguindo com a reunião 
o Presidente João Alves de Lacerda comentou sobre as dificuldades existentes para o 
funcionamento do CAU/RO que não teve a ajuda do CREA-RO, citando os percalços 
encontrados ao longo do caminho e de como teve pouca ajuda para a criação do CAU/RO, 
contando com ajuda do Conselheiro Federal Sílvio Carvajal Feitosa, em seguida comentou 
dos eventos promovidos pelo Conselho um dele foi o I Fórum Cívico do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Rondônia que teve por objetivo a apresentação do Conselho aos  
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candidatos a prefeito da cidade de Porto Velho seguiu comentando da repercussão do 
evento em outro CAU/UFs e no CAU/BR. Em seguida foi dito pelo que o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU-RO) irá promover o evento com 52 prefeitos 
sobre a importância do profissional do profissional nas prefeituras além do planejamento 
urbano algo de suma importância para a questão das cidades. Um dos pontos levantado por 
profissionais presentes é em relação aos acervos técnicos dos profissionais arquitetos antes 
vinculados ao Conselho anterior. A Conselheira Kacianni Moretto Santos respondeu 
comentando que no próprio site do CREA-RO há um espaço para que os arquitetos baixem 
suas ARTs e assim possam convertê-las em RRT. Prosseguindo a reunião a Conselheira 
comentou que a visão principal do CAU/RO é qualificar os profissionais e prestigiar a aérea 
de arquitetura e urbanismo, em seguida indagou que a outros Conselhos bastante unidos, 
como por exemplo, a OAB, CRM, entre outros e que o CAU/RO deveria seguir a mesma linha 
voltada para a união da classe profissional. Em seguida o Conselheiro Helder Cavalcante Silva 
pediu a palavra discorrendo sobre como é vista a profissão de arquiteto nos dias atuais, e 
indagando de como há o pensamento de que o curso de Arquitetura e Urbanismo são 
elitistas e que por conta disso a sociedade tem uma visão equivocada das reais atribuições 
de um profissional arquiteto e urbanista. Outro ponto levantado pelos profissionais 
presentes é em relação ao acompanhamento da obra que em muitos casos são realizados 
por outros profissionais geralmente engenheiros e em outros casos por outros profissionais 
e como isso afeta o arquiteto, pois há casos de alteração de projetos sem o consentimento 
do arquiteto tendo assim receio de ser responsabilizado por algo que outro individuo 
realizou. Sobre essa questão o Conselheiro Sílvio Carvajal Feitosa sugeriu que além de 
realizar o projeto o arquiteto seja responsável também pela execução da obra, o que 
diminuiria os casos de alteração de projetos sem a aquiescência do profissional arquiteto e 
urbanista. Continuando sobre a questão de projetos criados pelos profissionais, a 
Conselheira Kacianni Moretto Santos comentou que posteriormente será incluído no 
sistema profissional dos arquitetos (SICCAU) um espaço a inclusão dos projetos feitos pelo 
arquiteto criado assim uma biblioteca virtual, possibilitando um acervo digital de todas as 
obras realizadas ao longo de sua vida profissional. Dando prosseguimento a reunião o 
Presidente comentou sobre ações desenvolvidas ao longo do período um dessas foi a 
denuncia feita sobre engenheiros em Pimenta Bueno estarem realizando projetos de 
loteamento e sendo aprovados pela Prefeitura local e de como o CAU/RO está tomando as 
ações pertinentes, em seguida falou sobre a importância dos CAU/UFs  e sobre a criação do 
Fundo de Apoio que tem por objetivo principal auxiliar os Conselhos de menor poder 
aquisitivo o que possibilita uma maior igualdade entre os  CAU/UFs. Posteriormente o 
Presidente passou a palavra aos presentes para fazerem indagações ao CAU/RO, um dos 
pontos questionados era em relação ao sombreamento entre arquitetos e engenheiros que 
segue indefinido podendo o engenheiro cível projetar edificações o que foi corroborado pelo 
Conselheiro Federal, comentou que o CREA autorizava engenheiros civis a fazerem projetos 
de desmembramento ou remembramento dizendo que era feito, contudo isso é legalmente 
atribuição de arquiteto e urbanista. Em seguida foi perguntado sobre como seria realizado as 
fiscalizações no Estado de Rondônia sendo respondido pelo Presidente que incialmente está 
à espera dos equipamentos adquiridos pelo CAU/BR para que se inicie esse procedimento.  
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Um questionamento levantado pelo Presidente João Alves de Lacerda foi sobre os 
pagamentos dos RRTs que dizendo que os pagamentos de RRTs são pago pelo contratante e 
não pelo profissional, citando seu caso como funcionário público dizendo que se fossem 
pagar todos os RRTs teria que pegar empréstimo bancário para pagar todas as taxas. Em 
seguida foi indagado sobre o papel do design de interiores e se isso poderia ser incluído no 
CAU/RO, em seguida o Presidente e o Conselheiro Silvio respondeu que como essa é uma 
das disciplinas presentes na grade curricular do curso de arquitetura, o profissional 
especializado em design de interiores sem dúvida pode ser incluso no CAU/RO deste de que 
seja formado em arquitetura e urbanismo. Outro ponto levantando foi sobre a questão de 
RRT de coautoria e seja haveria problemas jurídicos nessa questão, pois há casos de 
empresas onde há arquitetos e engenheiros e como seria esse processo de preenchimento 
de RRT, o presidente em seguida respondeu dizendo que engenheiros devem fazer ART e os 
profissionais arquitetos RRT diferenciando assim CREA e CAU.  Em seguida o arquiteto 
Velloso comentou sobre o papel da qualificação profissional e de como isso é importante na 
formação profissional do arquiteto e urbanista. 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, 05 de novembro de 2012. 
  
 
 
 
 
 
_________________________      _________________________ 

     João Alves de Lacerda             Kacianni Moretto Santos 
            Presidente     Vice-Presidente 
 
 
 
________________________    _________________________ 

    Helder Cavalcante Silva           Igor Montenegro Pereira 
     Conselheiro Titular                                                            Conselheiro Titular 
 
 
________________________ 

       Sílvio Carvajal Feitosa 
          Conselheiro Federal 
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