ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – ELEIÇÃO PARA VICEPRESIDENTE DO CAU/RO, VISITA DO PRESIDENTE DO CAU/BR A PORTO VELHO, FORTE
PRÍNCIPE DA BEIRA E INFORMES.
Ocorreu no dia 30 de janeiro de 2014, 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),
Gerson Saraiva de Sá (Conselheiro Titular) e Igor Montenegro Pereira (Conselheiro Titular);
além dos funcionários do CAU/RO: Cássio Sousa Nascimento (Gerente Administrativo), Denis
Lopes da Silva (Agente de Fiscalização) e Renata Cristina de Andrade Ferreira . 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 iniciou a plenária apresentando a todos os
conselheiros a proposta recebida por empresa de serviços gerais no qual foi apresentado o
valor de R$155,59 por diária, os Conselheiros Cristovão Otero de Aguiar Araújo e o Igor
Montenegro Pereira indagaram do alto valor proposto, indicando que a outras empresas que
fazem esse serviço por um preço menor, o Presidente explicou que todos os custos ficariam
a cargo da empresa contratada, que nesse caso seriam os materiais de limpeza, entre
outros, contudo os conselheiros presentes sugeriram que fossem procuradas outras
empresas e contratadas por meio de licitação. Dando continuidade a reunião o Presidente
apresentou a todos a visita dos profissionais do CAU/BR para dar treinamento aos
funcionários e conselheiros do CAU/RO acerca do planejamento estratégico dos CAU/UFs
durante os dias 4 e 5 de fevereiro, tendo a palavra o conselheiro Cristovão pediu que fosse
providenciado ofícios a serem entregues aos órgãos públicos onde há conselheiros lotados
para que os mesmo possam participar do treinamento na sede do CAU/RO. Em seguida o
Conselheiro indagou a dificuldade da Comissão de Exercício Profissional na análise dos RRTs
Extemporâneos em grande parte falha dos profissionais em detalhar informações ou por
erros no preenchimento dos RRTs. Em sequência o Presidente apresentou aos presentes
imagens registradas no Fórum de Presidentes ocorrida em Brasília, onde deu a todos os
presidentes dos CAU/UFs livro contando a história do Forte Príncipe, continuou informando
que todos os presentes no Fórum gostaram da ideia do CAU/RO na restauração e
manutenção do Forte Príncipe da Beira. O presidente informou a todos que por conta da
visita do Presidente do CAU/BR a Porto velho uma visita a Costa Marques estava agendada,
contudo como o Presidente Haroldo não poderá estar no dia da visita, a viagem a Costa foi
cancelada. Em seguida o Presidente do CAU/RO convidou a ter a palavra e para participar da
reunião o senhor Sidney Alarcão militar da reserva que auxiliou o CAU/RO nas conversas e
tratativas da restauração e manutenção do Forte Príncipe da Beira. O mesmo informou que
havia sido disponibilizado pelo Governo de Rondônia uma aeronave para vista ao Forte,
além de informar que todos militares participam desse processo estão ajudando da melhor
forma possível nas tratativas. Com a presença do Conselheiro Federal Sílvio Carvajal Feitosa
foi informado pelo mesmo que há conversas com pessoas do CAU/BR para auxiliar o CAU/RO
nesse processo. Em seguida o conselheiro Helder Cavalcante apresentou as propostas
apresentadas, em especial da composição de um conselho gestor acerca sobre o Forte
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Príncipe da Beira, onde estariam presentes o Exército Brasileiro, CAU/RO, o IPHAN, o
Ministério Público Federal, além de outras instituições. Dando seguimento a reunião o
conselheiro federal Sílvio Feitosa Carvajal pediu a palavra dizendo que a partir agora o
CAU/RO deve se unir em torno da causa e não ficar em atos isolados. O conselheiro indagou
que deveria ser comunicado antecipadamente a todos o Conselho. Dando continuidade a
reunião foi realizado a eleição para Vice-presidente do CAU/RO seja escolhido o Conselheiro
Cristovão Otero de Aguiar Araujo. Em seguida foi dada a palavra aos Conselheiros Presentes
e como nada foi dito, lido e assinado por mim da forma como secretariado 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, 30 de janeiro de 2014.
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