ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – ENCHENTES DO MADEIRA,
VIAGEM PRESIDENTE - SEMINÁRIO LEGISLATIVO, REUNIÃO DE PRESIDENTES EM MINAS
GERAIS E SEMINÁRIO EM FORTALEZA.

Ocorreu no dia 31 de março 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);
Cristóvão Otero de Aguiar Araújo (Vice-Presidente); Igor Montenegro Pereira (Conselheiro
Titular) e Roseana de Almeida Vasconcelos (Conselheira Suplente), além dos funcionários do
CAU/RO: Cássio Sousa Nascimento (Gerente Administrativo), Denis Lopes da Silva (Agente de
Fiscalização), Thalita Evangelista Del Nero (Gerente Técnica) e Renata Cristina de Andrade
Ferreira (Secretária). Deu-se início a reunião plenária pelo Presidente do CAU/RO João Alves
de Lacerda agradecendo a presença de todos os presentes e apresentou a todos os
conselheiros presentes imagens registradas que mostram as inundações ocorridas em vários
pontos da cidade para montagem de acervo do Conselho para futuras intervenções
urbanísticas, continuou explanando que pretende realizar uma reunião com várias
autoridades para encontrar soluções e/ou meios que possam minimizar as futuras enchentes
que porventura ocorram no Estado. Prosseguindo com a reunião o Advogado do CAU/RO
Marcelo Estabanez esclareceu aos presentes que há uma ação do MPF do MPE
questionando as inundações ocorridas a jusante do Rio Madeira e que nesse caso o CAU/RO
poderia analisar os estudos realizados por estes órgãos, em seguida o Conselheiro Cristovão
questionou que há órgãos dando suas referidas posições e o CAU/RO não. O Presidente
questionou que parte da culpa sobre as inundações é da Prefeitura Municipal que aprova
projetos em áreas mananciais. O Conselheiro Cristovão Otero comentou sobre a reunião
organizada pela Prefeitura Municipal referente ao Seminário sobre Defesa Civil onde não
houve um Ofício do CAU/RO solicitando das respectivas Secretarias liberação dos
conselheiros para participação do evento, o Conselheiro Igor comentou que participou do
encontro representando o Conselho na 1ª Conferência Municipal de Proteção e Defesa Civil
de Porto. Dando prosseguimento o assessor do CAU/RO Sidney Alarcão apresentou a todos
os presentes um vídeo de estudioso que falou sobre questões climáticas. Dando sequencia a
reunião a Conselheira Roseana comentou que a UNIRON disponibilizará sempre que possível
o auditório da instituição para palestra ou seminários que possam ser feitos pelo CAU/RO,
continuou relatando a todos conversa feita com o Presidente Haroldo que orientou o
Presidente do CAU/RO informando que o Conselho não deveria dar posições pois não há
competência do Conselho acerca do tema e que se porventura algum conselheiro fosse dar
um relato o mesmo arcaria com as consequências. Dando prosseguimento o presidente
comentou o Seminário Legislativo ocorrido em Brasília onde houve uma reunião com os
senadores de Rondônia: Valdir Raupp e Acir Gurgacz, discutindo sobre o Regime
Diferenciado de Contratação a medida sacramenta a dispensa de “projeto completo” nas
licitações de obras e serviços de Engenharia, e amplia o RDC para todos os
empreendimentos contratados pela União, estados e municípios, continuou explanando a
todos sobre a reunião de presidentes ocorrida em Minas Gerais onde relatou a todos os
presidentes dos CAU/UFs os problemas encontrados no programa de fiscalização,
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que no interior do Estado de Rondônia apresentou inúmeras falhas. Por fim seguindo a
pauta o Presidente comentou sobre a viagem dos conselheiros a Fortaleza para o Seminário,
comentou que inicialmente houve uma conversa entre os Presidentes dos CAU/BR e
CAU/RO, respectivamente para que a Conselheira Roseana como suplente pudesse
participar do Seminário de Fortaleza, terminou que aguarda uma posição do CAU/BR sobre o
tema, pois como que o CAU/RO faz parte do CAU/Básico. Por fim foi votado em plenária
votação acerca do pagamento da inscrição do Congresso em Fortaleza, foi aprovado por
unanimidade por todos os conselheiros o pagamento da inscrição por parte do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Rondônia
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, 31 de março de 2014.

_____________________________
João Alves de Lacerda
Presidente
CAU nº A17981-7

_________________________________
Cristovão Ótero de Aguiar Araújo
Vice-Presidente
CAU nº A14730-3

______________________________
Igor Montenegro Pereira
Conselheiro Titular
CAU nº A48218-8

______________________________
Roseana de Almeida Vasconcelos
Conselheira Suplente
CAU nº A22582-7
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