ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – MENSAGEM DO PRESIDENTE
DO CAU/BR AOS CONSELHEIROS DO CAU/RO, ELABORAÇÃO DE PROCESSOS E COMPRAS A
SEREM REALIZADAS PELO CONSELHO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO.
Ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2013, às 16:00 horas, na sede do CAU/RO localizado na
Avenida Carlos Gomes nº1223, Porto Shopping Sala 207 Centro, Porto Velho, iniciado os
trabalhos se fizeram presentes os Conselheiros: João Alves de Lacerda (Presidente); Helder
Cavalcante Silva (Conselheiro Titular), Igor Montenegro Pereira (Conselheiro Titular), Sílvio
Carvajal Feitosa Carvajal (Conselheira Federal além estiveram também presente o seguinte
funcionário 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 iniciou a reunião mostrando a todos os conselheiros uma
mensagem eletrônica na qual informava que dois conselheiros estaduais do CAU/RO (Igor
Montenegro Pereira e Kacianni Moretto Santos) não compareceram ao última dia de reunião
ocorrida no final de 2012 e que o Presidente do CAU/RO deveria tomar as devidas atitudes
para solucionar o problema, já que o Conselho Federal iria restituir todas as diárias e as
passagens pagas pelo CAU/RO, dando prosseguindo a reunião o Presidente João Alves de
Lacerda informou que os respectivos conselheiros deveriam devolver o valor de uma (01)
diária aos cofres do CAU/RO, sendo que após esse incidente o CAU/BR não iria restituir o
Conselho Estadual. Em seguida o Conselheiro Helder tentou convencer o Conselheiro Igor
Montenegro Pereira que o mesmo deveria devolver uma (01) diária para pudesse ser
minimizado a situação a fim de evitar que fosse aberto um processo administrativo contra
ele, sendo corroborado pelo Conselheiro Federal Sílvio Carvajal Feitosa indagando que
causaria menos problema a devolução do dinheiro ao Conselho do que responder processo
administrativo acerca desse assunto. Dando continuidade a reunião o presidente informou a
todos do andamento dos processos do CAU/RO sendo finalizados para a prestação de contas
anual, informando a todos que os mesmos estavam finalizados prestar a serem analisados
pela auditoria externa, dando continuidade o Presidente informou a todos do processos em
andamento envolvendo licitações. A primeira diz respeito a contratação de empresa de
emissão de passagens aéreas comunicando aos conselheiros que o CAU/RO decidiu aderir a
uma licitação já concluída e finalizada para enfim contratar a empresa responsável, a outra
licitação feita foi a contratação de empresa de telefonia móvel para a aquisição de aparelho
celulares para os conselheiros e/ou funcionários
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