ATA DA 48ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – FECHAMENTO DA MINUTA
DO REGIMENTO INTERNO DO CAU/RO, PAUTA DAS COMISSÕES
ORDINÁRIAS.

Ocorreu no dia 31 de março de 2016, às 15:00 horas, na sede do CAU/RO localizado na
Avenida Carlos Gomes nº 501 Bairro Caiari Porto Velho a 47ª Reunião Plenária Ordinária do
CAU/RO, iniciado os trabalhos se fizeram presentes os Conselheiros: Raísa Tavares
Thomaz – Presidente, Cristóvão Otero de Aguiar Araújo – Conselheiro Estadual
Titular, Heverton Luiz Nascimento do Carmo – Conselheiro Estadual Titular, Stainer
Barbosa Barbosa – Conselheiro Estadual Titular, Ana Cristina – Conselheira Federal
Suplente Titular, Marcelo Estebanez – Assessor Jurídico além dos funcionários Cássio
Sousa Nascimento e Max Queinon Batista de Sousa, o Vice-Presidente Giovani da Silva
Barcelos não pôde comparecer mas justificou sua ausência em virtude compromissos de
trabalho com isso foi convocado seu conselheiro Heitor Caros Moreira Filho porém o
mesmo não compareceu por motivos de trabalho . Deu-se início a 48ª reunião plenária
ordinária pela Presidente do CAU/RO Raísa Tavares Thomaz agradecendo a presença de
todos os profissionais presentes na reunião e iniciou a reunião plenária apresentando a todos
os presentes a minuta do regimento interno com as devidas sugestões feitas pela Comissão de
Organização e Atos Administrativos – COA-CAU/BR e discutidas pelos conselheiros na
plenária ordinária anterior, a Presidente Raísa passou a palavra ao gerente administrativo e
financeiro Cássio Sousa Nascimento que iniciou apresentando aos presentes a minuta com as
devidas correções. Foi mostrada aos conselheiros a minuta do regimento com as correções
sugeridas pela COA-CAU/BR. Um dos pontos acrescentados ao regimento pelo CAU/RO
foram os Art. 47 a Art. 53 que diz respeito às Competências das Comissões Especiais que
após discussão e apreciação do plenário foi concordado por todos os presentes. Continuando a
apreciação da minuta do regimento interno, alguns incisos e artigos foram excluídos por
sugestão da COA-CAU/BR na qual foi atendido pelos conselheiros presentes. Após análise e
discussão do regimento interno, a Presidente Raísa colocou em votação o assunto que foi
aprovado por unanimidade pelos conselheiros estaduais. Continuando a plenária o
Conselheiro Heverton comunicou que na reunião do CAF/CAU-RO foi sugerido que a
Presidência do Conselho crie um ato normatizando o banco de horas pra que não haja no
futuro nenhuma implicação ao Conselho. A presidente solicitou ao assessor jurídico do
CAU/RO para que ele analise a forma adequada e que o assunto seja debatido pela Comissão
de Atos Administrativos e Finanças do CAU/RO para ser apresentado em plenária futura.
Outro ponto abordado na plenária pela presidência foi o pagamento de hora extra e inclusão
de gratificação aos assessores das Comissões Ordinárias que no momento não existe e
solicitou ao funcionário Cássio que fizesse uma análise pra verificar a viabilidade
orçamentária para o pagamento das horas extras e gratificação aos assessores. O Conselheiro
Heverton concordou com a proposta apresentada pela Presidência, contudo indagou se esse
tipo de serviço de assessoramento as comissões está nas atribuições dos respectivos
assessores, pois se houver a gratificação não é devida. Por conta disso, a Presidência informou
aos coordenadores das Comissões que as atividades das referidas comissões devem ser feitas
durante o horário de expediente, visto que não há normativa acerca de hora extra e/ou banco
de horas. Continuando a reunião o Conselheiro Cristóvão sugeriu que a composição das
comissões ordinárias fosse incluída na ata por conta da posse do Conselheiro Stainer Barbosa
Barbosa como Conselheiro Titular do CAU/RO. Dessa forma atualmente as Comissões
Ordinárias do CAU/RO estão compostas da seguinte forma: Comissão de Ética e Disciplina
– Cristóvão Otero de Aguiar Araújo (Coordenador), Heverton Luiz Nascimento do Carmo e
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Stainer Barbosa Barbosa (membros), Max Queinon Batista de Sousa (assessor); Comissão de
Ensino, Formação e Exercício Profissional – Giovani da Silva Barcelos (Coordenador),
Cristóvão Otero de Aguiar Araújo e Stainer Barbosa Barbosa (Membros), Márcia Cristina
Barboza de Souza e Audrey Faiands Carvalho Macedo (assessores) e a Comissão de Atos
Administrativos e Finanças – Heverton Luiz Nascimento do Carmo (Coordenador) e Stainer
Barbosa Barbosa e Giovani da Silva Barcelos (Membros), Cássio Sousa Nascimento e
Jeferson Santos Schurmann (assessores). Seguindo a reunião foi dada a palavra ao
Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RO conselheiro Cristóvão que
comentou o andamento dos trabalhos da Comissão. O mesmo iniciou comentando a ideia do
Conselheiro Giovani de realizar as reuniões das Comissões em um único dia respondendo que
seria inviável pela quantidade de assuntos a serem discutidos. Continuou informando que até
o momento não há um calendário da CED, mas que até a próxima plenária será definido o
calendário específico da CED. Continuando o conselheiro informou que o processo existente
na comissão está em análise e que até o mês de maio o referido documento será encaminhado
ao CAU/BR. Seguindo a reunião, a Presidente relembrou da pauta da plenária passada sobre a
indicação de um representante do CAU/RO para o Conselho das Cidades e se na plenária
atual algum conselheiro teria a disponibilidade em participar, o conselheiro Cristóvão
comentou que conversou com seu conselheiro suplente, mas ainda não tinha respondido, a
Raísa informou que o Conselheiro suplente Tiago Gadelha estaria a disposição do Conselho
para participação do ConCidades. Seguindo a reunião a presidente informou aos conselheiros
a situação que está ocorrendo no município de Porto Velho onde a Câmara de Vereadores
revogou na íntegra a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a ideia do Conselho é encaminhar um
ofício a ser analisado pelos conselheiros a Câmara de Vereadores mostrando a importância
dessa lei e os trâmites a ser seguidos por ela. Continuando a plenária o Conselheiro Cristóvão
comentou a nota publicada pela Federação Nacional dos Arquitetos – FNA em que generaliza
apoio o governo federal e todos os conselheiros apoiaram quanto ao respeito individual de
cada profissional e de cada entidade, pois foi publicado sem o conhecimento dos profissionais
arquitetos e urbanistas do Brasil. Após isso foi dada a palavra a conselheira federal Ana
Cristina que informou sobre a vinda da Comissão de Políticas Públicas a Porto Velho para
reunião ordinária da Comissão e explicou que a importância da vinda da Comissão à cidade
para além de realizar a reunião promover palestras, seminários com os acadêmicos e
profissionais arquitetos mostrando o que é a CPP, qual o principal objetivo da comissão, a
valorização profissional e quais os planos da comissão que no momento são a discussão da
residência profissional e a assistência técnica habitacional. Continuou informando que a
reportagem divulgada pelo programa Fantástico da Rede Globo sobre assistência técnica a
famílias de baixa renda teve como patrocinador a Comissão de Politicas Públicas e que junto a
CPP o CAU/RO convidasse algum arquiteto que participou dos projetos de assistência técnica
habitacional pela CPP. Após isso foi dada a palavra para quem quisesse colocar mais alguma
consideração, como nada foi dito. Eu, Cássio Sousa Nascimento ............................................,
funcionário do CAU/RO que atuei, inclusive para lavratura desta Ata, de ordem da Presidente
Raísa Tavares Thomaz. Definitivamente lida e aprovada por todos e assinada.
Porto Velho, 31 de março de 2016.

__________________________________
Raísa Tavares Thomaz
Presidenta do CAU/RO
CAU nº A70879-8

__________________________________
Cristóvão Otero de Aguiar Araújo
Conselheiro Estadual Titular
CAU nº A14730-3
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__________________________________
Heverton Luiz Nascimento do Carmo
Conselheiro Estadual Titular
CAU nº A103675-0

____________________________________
Stainer Barbosa Barbosa
Conselheiro Estadual Titular
CAU nº A83244-8

__________________________________
Ana Cristina Barreiros de Lima
Conselheira Federal Suplente do CAU/RO
CAU nº A22582-7

__________________________________
Marcelo Estebanez Martins
Assessor Jurídico do CAU/RO
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