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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – APROVAÇÃO DOS BALANCETES DO 

CAU/RO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013 E INFORMES GERAIS. 
  

Ocorreu no dia 29 de agosto de 2013, às 15:00 horas, na sede do CAU/RO localizado na 
Avenida Carlos Gomes nº1223, Porto Shopping Sala 206 Centro, Porto Velho, iniciado os 
trabalhos se fizeram presentes os Conselheiros: João Alves de Lacerda (Presidente); Helder 
Cavalcante Silva (Vice-Presidente), Cristóvão Ótero de Aguiar Araújo (Conselheiro Titular), 
Igor Montenegro Pereira (Conselheiro Titular) e Gerson Saraiva de Sá (Conselheiro Titular). 
Deu-se início a reunião plenária pelo Presidente do CAU/RO João Alves de Lacerda 
agradecendo a presença de todos os profissionais presentes na reunião e informou a todos 
os conselheiros e profissionais arquitetos presentes à pauta da referida reunião onde seriam 
apresentados os balancetes do CAU/RO do período de janeiro a julho de 2013. Dando 
prosseguimento a plenária convidou o funcionário Cássio Sousa Nascimento (Gerente 
Administrativo do CAU/RO) a apresentar aos presentes às receitas e as despesas realizadas 
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU/RO) no período supracitado. 
Deu inicio apresentando a todos as receitas auferidas pelo CAU/RO que são: anuidades 
pessoa física e jurídica, Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e recursos do Fundo de 
Apoio aos CAUs Básicos, esclarecendo que os valores apresentados já estavam deduzidos a 
proporção destinada ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), foram 
destacados o crescimento na arrecadação dos RRTs feitos por profissionais do Estado, 
principal fonte de receita do CAU/RO, continuando a apresentação foram exibidas as 
despesas feitas pelo Conselho no período citado, inicialmente foram apresentados os gastos 
referentes aos funcionários do CAU/RO além dos encargos recolhidos pelo Conselho, 
continuando o conselheiro Cristovão Ótero de Aguiar Araújo indagou os gastos do Conselho 
referente ao uso dos telefones dizendo que o CAU/RO estava pagando um valor muito alto 
para um Conselho recém fundado, o Presidente João Alves de Lacerda respondeu 
informando a todos que uma das faturas de telefonia fixa estava com um valor alto pois no 
inicio do ano foi realizado uma viagem as principais cidades do interior do Estado para 
realizar a coleta biométrica dos profissionais residentes do interior para a confecção das 
carteiras profissionais além de firmado um contrato com uma operadora de telefonia móvel 
que disponibilizou ao Conselho vários aparelhos celulares. Outro ponto de discussão foi 
acerca da conta de energia elétrica e altos valores pagos pelo Conselho, foram esclarecidos 
os motivos da alta da cobrança da energia elétrica que inicialmente estavam cobrando 
apenas a taxa de serviço da empresa responsável pelo fornecimento de energia que durou 
três meses e que a partir do quarto mês foi reajusto ao valor real da energia consumida no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU/RO), por fim foi mostrado a todos o 
total de receitas e despesas do CAU/RO que totalizaram R$ 256.615,58 (duzentos e 
cinquenta e seis mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 187.680,22 
(cento e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e dois centavos) 
respectivamente. Sendo por fim aprovados por unanimidade por todos os Conselheiros 
presentes. Em seguida foi dado a palavra aos Conselheiros Presentes e como nada foi dito, 
lido e assinado por mim da forma como secretariado Eu. Cássio Sousa 
Nascimento................................................que atuei, inclusive como Secretário para lavratura  
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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, 29 de agosto de 2013 
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