ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E FISCALIZAÇÃO
DO CAU/RO, ANÁLISE DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT
EXTEMPORÂNEO).
Ocorreu no dia 05 de novembro de 2013, às 15:30 horas, na sede do CAU/RO localizado na
Avenida Carlos Gomes nº1223, Porto Shopping Sala 206 Centro, Porto Velho, reunião da
Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização do CAU/RO. Iniciado os trabalhos fizeram-se
presentes os Conselheiros: Igor Montenegro Pereira (Coordenador da Comissão de Exercício
Profissional) e Cristovão Ótero de Aguiar Araújo (Conselheiro Titular), além dos seguintes
funcionários do CAU/RO: Cássio Sousa Nascimento, Thalita Evangelista Del Nero. Incialmente
o advogado indagou o caso do profissional que solicitou junto ao CAU/RO informações
acerca de dúvidas sobre o exercício profissional em seu local de trabalho, se o mesmo
poderia prestar consultoria para projetos relacionados ao órgão onde o mesmo exerce
função, o advogado do conselho esclareceu que essa questão não diz respeito ao Conselho,
e sim ao próprio profissional que deve buscar meios jurídicos de solucionar essa questão, em
seguida o conselheiro Cristovão indagou quais seriam as atribuições de inspetor sanitário e
se de fato o profissional tem atribuições para o mesmo, o conselheiro continuou informando
que inicialmente o profissional deveria ter apresentado junto ao CAU/RO documento formal
oficial solicitando uma posição do Conselho acerca do tema, por fim o Conselheiro Igor
Montenegro concordou com a posição de todos os presentes de que esse caso em questão
não diz respeito ao Conselho.

. Em seguida foi dada 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
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
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Porto Velho, 05 de novembro de 2013.
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