ATA DA 53ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE
2016.
1

Aos vinte e nove dias do mês de Agosto de dois mil e dezesseis, às quinze horas,

2

reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia –

3

CAU/RO, em sua sede localizada na Avenida Carlos Gomes, nº 501, Bairro Caiari,

4

Porto Velho. Sob a presidência de Raísa Tavares Thomaz, os conselheiros: Adson

5

Jenner de Araújo Moreira (Suplente), Cristóvão Otero de Aguiar Araújo, Heitor Carlos

6

Moreira Filho (Suplente), Stainer Barbosa Barbosa, conselheira federal: Roseana

7

Vasconcelos (Titular), colaboradores: Lidiane Pereira Arakaki – Assessora Jurídica

8

representante do escritório de advocacia do CAU/RO, Jeferson Santos Schurmann –

9

Gerente de TI e Audrey Faiands Carvalho Macedo – Agente de Fiscalização, os

10

conselheiros Heverton Luiz Nascimento do Carmo e Giovani da Silva Barcelos

11

justificaram suas ausências por está em viagem a serviço do CAU/RO e por ter reuniões

12

previamente agendadas, respectivamente. 1. Abertura: A presidente RAÍSA

13

TAVARES, às quinze horas do dia trinta de junho de dois mil e dezesseis, iniciou a 53ª

14

Plenária Ordinária do CAU/RO. 2. Verificação de pauta: A presidente RAÍSA

15

TAVARES leu a pauta e perguntou se algum dos conselheiros desejaria incluir algum

16

item para a reunião plenária, nenhum dos conselheiros se pronunciaram, dito isto a

17

presidente deu continuidade a reunião. 3. Ata da 51ª Reunião Plenária Ordinária –

18

Discussão e Aprovação: A presidente RAÍSA TAVARES informa que a ata da

19

reunião plenária do mês de Julho foi enviada por e-mail para leitura, apreciação e

20

assinatura dos conselheiros. 4. Comunicações – 4.1 Da Presidência, das

21

Coordenações de Comissões e da Conselheira Federal: A presidente RAÍSA

22

TAVARES explicou aos presentes à alteração da reunião plenária, pois as deliberações

23
24
25
26
27
28
29
30
31

da Comissão de Atos Administrativos e Finanças – CAF/CAURO referente às questões
orçamentárias não estavam concluídas e por conta disso a reunião ordinária do
CAU/RO foi remarcada para o dia 29/08. Em seguida apresentou aos conselheiros
presentes à assessora jurídica Lidiane Pereira Arakaki representante do escritório de
advocacia contratado pelo conselho. Passou a palavra ao Técnico em Informática
JEFERSON SANTOS SCHURMANN para que explicasse aos presentes os
andamentos dos pregões realizados até o momento pelo Conselho, o mesmo iniciou
informando aos conselheiros que o pregão eletrônico para a contratação de agência de
viagens tem como pregoeira a Assistente em Atendimento MÁRCIA CRISTINA

32
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33

BARBOSA DE SOUZA e que por conta de vícios no processo e motivadamente

34

justificados foi cancelado para que assim fosse realizada uma nova sessão pública. A

35

presidente RAÍSA TAVARES comentou que o grande questionamento quanto a este

36

pregão era em relação ao desempate, visto que o mesmo deveria ser realizado via

37

eletrônico e não presencial. Quanto a isso sugeriu que a pregoeira MÁRCIA

38

CRISTINA e o gerente administrativo CÁSSIO SOUSA visitassem a pregoeira da

39

Justiça Federal, servidora experiente em pregões para auxiliar ambos nesse pregão. Dito

40

isto, em conversa com o Coordenador da CAF-CAU/RO HEVERTON LUIZ achou

41

melhor cancelar esse pregão e realizar um novo pregão. Seguindo esse raciocínio o

42

técnico em informática JEFERSON SCHURMANN esclareceu a todos que analisando

43

vários pregões que tinham como objeto esse tipo de contratação é comum haver

44

empates entre empresas, fato esse concordado pelo pregoeira do Tribunal Federal. No

45

realizado pelo CAU/RO o empate aconteceu na fase das propostas o que impossibilitou

46

o desempate via sistema ComprasNet. Com isso, o desempate foi realizado segundo a

47

Lei 8.666/93, contudo houve alguns contratempos e erros por conta da inexperiência e

48

por conta disso achou-se melhor cancelar o pregão. O conselheiro CRISTÓVÃO

49

OTERO questionou se alguma empresa foi comunicada desse ato provocado pelo

50

CAU/RO, a presidente RAÍSA TAVARES respondeu que foi dado o prazo para as

51

empresas entrarem com intenções de recurso. O técnico em informática JEFERSON

52

SCHURMANN informou aos conselheiros que todas as ações desempenhadas pelo

53

pregoeiro (a) ficam registrados no sistema e que no fim é gerado uma ata para

54

conhecimento de todos os participantes do certame. Sobre o pregão eletrônico do

55

serviço de limpeza o pregoeiro JEFERSON SCHURMANN informou aos conselheiros

56

que o edital foi publicado dia 08/08 e que a sessão pública seria no dia 18/08 e que

57

durante esse período não houve nenhuma impugnação. No dia 18/08 ocorreu à sessão

58

pública normalmente tendo inicialmente o valor estimado de R$ 10.620,00, contudo na

59

fase de lances a empresa vencedora diminuiu sua proposta para R$ 10.500,00 anuais

60

para serviços de limpeza durante três vezes na semana e por quatro horas cada

61

respectivo dia. O conselheiro CRISTÓVÃO OTERO indagou que antes de realizar

62

esses procedimentos, essas ações deveriam inicialmente ser discutidas em plenário para

63

conhecimento de todos. A presidente RAÍSA TAVARES respondeu que o andamento

64
65
66

dos pregões haviam sido explanados na última reunião plenária e que todas as ações
feitas até então eram comunicadas a Comissão de Atos Administrativos e Finanças
CAF-CAU/RO. Dito isto, o conselheiro CRISTÓVÃO OTERO sugeriu que os
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67

próximos processos licitatórios a serem realizados pelo conselho sejam primeiramente

68

comunicado via e-mail aos conselheiros informando: objeto de contratação, valor,

69

procedimento adotados pata a mensuração para que possam ser discutidos entre todos.

70

Em seguida a presidente RAÍSA TAVARES passou à palavra a conselheira federal

71

ROSEANA VASCONCELOS para suas comunicações que iniciou informando do

72

Seminário de Assistência Técnica Habitacional que ocorrerá no dia 09/09 em Belém,

73

promovida pela CPP-CAU/BR, comissão na qual faz parte e convida o CAU/RO a

74

participar desse evento que ocorrerá no Estado do Pará. Outro ponto apresentado pela

75

conselheira federal é sua participação na reunião técnica promovida pelos auditores do

76

Ministério do Trabalho que acontecerá em Porto Velho dia 15/09 e por fim a

77

conselheira informou que participará do evento morar mais e perguntou se o CAU/RO

78

irá contribuir na divulgação do mesmo. A presidente RAÍSA TAVARES esclareceu

79

quanto à reunião com os auditores do MTE, que o CAU/RO recebeu um oficio e que

80

será encaminhado a todos os conselheiros, convidando os engenheiros de segurança do

81

trabalho a participarem no dia 15/09 de uma reunião para orientação das atribuições

82

destes profissionais e que o CAU/RO por meio de suas redes sociais: sitio eletrônico,

83

facebook e instagram além de realizar a divulgação desse evento irá promover

84

campanhas mostrando a importância desse profissional e que o CAU também atua na

85

fiscalização do exercício dessa especialização. A conselheira federal ROSEANA

86

VASCONCELOS ressaltou a importância desse evento no Estado visto que há poucos

87

profissionais especializados em engenharia de segurança do trabalho em Rondônia. 5.

88

Ordem do dia: 5.1 Apresentação dos encaminhamentos da reunião plenária de

89

julho/2016 (Origem: Presidência); A presidente RAÍSA TAVARES informou que os

90

encaminhamentos da plenária de Julho já foram realizados que tratam das datas das

91

férias dos funcionários para melhor desenvolver o plano de ação do CAU/RO de 2017

92

no qual já foi feito. E quanto ao histórico de passagens emitidas para possíveis

93

devoluções, já foi enviado ofício solicitando o mesmo e que na próxima plenária será

94

apresentado a todos os conselheiros. 5.2. Encaminhamentos da 18ª Reunião Plenária

95

Ampliada do CAU/BR (Origem: Presidência): Seguindo a presidente RAÍSA

96

TAVARES informou de sua participação na 18ª Reunião Plenária Ampliada CAU/BR

97

onde foi discutido um ponto muito importante, que trata da reformulação das resoluções

98
99
100

do fundo de apoio, que atualmente são duas. Pois houve casos de CAU/UFs entrando na
justiça questionando o repasse do Fundo de Apoio ao CAUs Básicos, caso específico do
CAU/PR que obteve êxito, pois a decisão judicial informa dentro da lei às resoluções
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101

que tratem sobre o fundo de apoio seja aprovadas com a presença de todos os

102

presidentes dos CAU/UFs, o que não ocorreu na segunda resolução criada no ano de

103

2012 e que por conta disso o CAU/BR deverá reformular uma resolução que trata sobre

104

o assunto. Dentro dessa reformulação surgiram questionamentos quanto à execução do

105

fundo de apoio por parte dos CAUs Básicos, em relação a isso foi apresentado pela

106

presidente do CAU/RN demonstrativo de despesas dos CAUs: superavitários,

107

intermediários e básicos. E o resultado apresentado foi à dificuldade dos CAUs

108

intermediários em manterem suas despesas e investimentos, visto que não recebe mais

109

recursos do Fundo de Apoio, mantendo-se apenas com seus recursos próprios. Sendo

110

assim uma preocupação para os CAUs Básicos e assim como o CAU/RO é ter um

111

controle financeiro dos seus gastos para não ter dificuldades futuras com a possível

112

saída do CAU/RO de CAU básico. Aproveitando o assunto, o conselheiro

113

CRISTÓVÃO OTERO pediu a palavra para comentar sobre a participação no

114

Seminário da CED ocorrida em Curitiba, onde na confraternização com conselheiros de

115

outros CAU/UFs mostrou sua preocupação quanto ao gerenciamento dos CAUs básicos,

116

visto a quantidade reduzida de conselheiros titulares em relação à quantidade de

117

comissões ordinárias existentes, fato esse rotineiramente explanado pela conselheira

118

federal nas reuniões do CAU/BR, outro questionamento levantado pelo conselheiro em

119

Curitiba é em relação à participação de conselheiro suplente, onde o mesmo é

120

conselheiro de fato, mas não de direito. Segundo a presidente RAÍSA TAVARES essas

121

discussões são constantes e desde a sua primeira participação em reunião ampliada do

122

CAU/BR a presidente do CAU/AC tem esclarecendo esses temas ao CAU/RO. Nessas

123

discussões um ponto de grande vitória foi cada Estado ter implantado o CAU, pois a lei

124

de criação do CAU dá a possibilidade de criação de CAUs compartilhados. A presidente

125

RAÍSA TAVARES informou também que foi discutido quanto o parcelamento das

126

anuidades e de débitos e principalmente quanto a Carta aos candidatos a prefeitos,

127

documento elaborado pelo CAU/BR e disponibilizado a cada CAU para que pudesse

128

adaptar de acordo com a realidade de sua região. Tendo esse assunto a presidente

129

RAÍSA TAVARES indagou se a realização dos fóruns cívicos municipais seriam

130

igualitários vistos as particularidades de cada cidade, e que com a realização do fórum

131

cívico estadual o CAU/RO estaria presente na organização. Em relação à carta

132

elaborada pelo CAU/BR a presidente RAÍSA TAVARES pediu a opinião do plenário

133

se encaminha a carta apenas para os prefeitos dos municípios do estado, ou se também

134

para os vereadores, sendo a carta com formatação diferente, assim os conselheiros
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135

acharam melhor mandar para cada prefeito e no caso de vereadores o mais viável é

136

mandar para os partidos para assim passar para os vereadores, devido à quantidade de

137

candidatos. O conselheiro CRISTÓVÃO OTERO, disse que o intuito maior é ter um

138

retorno dos candidatos. 5.3 Calendário Atualizado CAU/BR – 2016: A presidente

139

RAÍSA TAVARES informou que o CAU/BR enviou um novo calendário atualizado

140

para ciência de todos, no qual foram retirados alguns eventos por conta de

141

disponibilidade financeira, mesmo com a redução de eventos acontecerá em Belém o

142

Seminário de Assistência Técnica no dia 09/09 e em Porto Velho no dia 27/10 durante a

143

parte da manhã ocorrerá a reunião ordinária da CPP e também teria uma palestra de uma

144

professora da Universidade Federal da Bahia tendo como tema: Assistência Técnica e

145

Residência em Arquitetura e Urbanismo. 5.4 Apresentação do Representante da

146

FNA/RO: A presidente RAÍSA TAVARES informou que como ficou como

147

encaminhamento da plenária anterior, a presidente RAÍSA TAVARES enviou um

148

ofício convidando a participação do representante da FNA na plenária as 16:30, o

149

mesmo informou que não poderia comparecer. O conselheiro CRISTOVÃO OTERO

150

perguntou se ainda é o Silvio Carvajal que representa o FNA, a presidente informou que

151

conforme consulta feita ao FNA ainda é o mesmo. O conselheiro STAINER

152

BARBOSA perguntou se haverá algum documento oficializando a criação do sindicato,

153

a presidente RAÍSA TAVARES respondeu que segundo o presidente da FNA, deverá

154

ser convocada uma assembleia geral para o inicio dos trabalhos da criação do Sindicato

155

dos Arquitetos e Urbanistas, continuou dizendo que independente da presença ou não

156

do representante da FNA em Rondônia, o CAU/RO encaminhará alguns

157

questionamentos a FNA sobre os procedimentos a serem seguidos para a convocação da

158

assembleia geral e programação da participação da FNA em Rondônia. O conselheiro

159

CRISTOVÃO OTERO comentou o papel importante que o CAU/RO deve ter na

160

convocação dos profissionais arquitetos e urbanistas na parte de divulgação tanto no

161

sítio eletrônico, jornal, TV além das redes sociais usadas pelo conselho para que

162

atinjam o maior número de profissionais possíveis no engajamento dessa ação. 5.5

163

Aprovação da Reprogramação Orçamentária 2016 (Origem CAF-CAU/RO): A

164
165
166
167
168

presidente RAÍSA TAVARES informou que o Coordenador da CAF Heverton Luiz, e
o Gerente Administrativo e Financeiro Cássio Sousa estão em viagem pelo CAU/RO e
não puderam estar na plenária para detalhar as ações da CAF, assim passou a palavra ao
assessor da CAF JEFERSON SCHURMANN que na reunião da comissão foram
apresentados a estimativa de receitas que o CAU/RO terá no segundo trimestre e suas
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169

respectivas despesas como: materiais de expediente, férias de funcionários, capacitação

170

de membros de dirigentes, entre outros. Continuou dizendo que na reunião da comissão

171

foi pedido detalhamento da reprogramação orçamentária o qual foi atendido pelo

172

gerente administrativo e financeiro Cássio Sousa que por fim foi aprovado pelos

173

membros da CAF. O conselheiro CRISTOVÃO OTERO indagou os valores

174

apresentados, questionando se, por exemplo, os recursos destinados à capacitação seria

175

para apenas uma pessoa ou duas, o assessor da CAF JEFERSON SCHURMANN

176

respondeu que o valor seria para o segundo trimestre de 2016, continuou explicando que

177

a reprogramação orçamentária foi discutida e aprovada em reunião da CAF sendo em

178

seguida apresentada resumidamente ao plenário do conselho e que os valores

179

apresentados somente complementam rubricas que estão com saldos baixos. O

180

conselheiro CRISTOVÃO OTERO solicitou que na próxima reunião seja feita uma

181

apresentação mais detalhada da reprogramação orçamentária. 5.6 Aprovação da

182

Prestação de contas do segundo trimestre: abril, maio e junho(Origem

183

CAF-CAU/RO): O assessor da CAF JEFERSON SCHURMANN iniciou comentando

184

quanto a prestação de contas do segundo trimestre de 2016 aos conselheiros pois é

185

obrigatória essa prestação junto ao CAU/BR para o aporte mensal do fundo de apoio

186

junto ao CAU/RO. Iniciou apresentando aos conselheiros presentes as receitas

187

arrecadadas pelo CAU/RO durante os meses abril, maio e junho: anuidades pessoa

188

física, jurídica, RRT, taxas e multas e repasses do fundo de apoio que totalizaram

189

R$490.000,00. Um dos pontos levantados pelo conselheiro CRISTOVÃO OTERO é

190

quanto o CAU/RO recebeu do fundo de apoio no ano de 2016, o assessor da CAF

191

JEFERSON SCHURMANN respondeu que o CAU/BR transfere ao CAU/RO

192

mensalmente um valor de R$40.000,00 desde que o CAU/RO comprove que as despesas

193

arcadas pelo fundo de apoio tenham no sido de no mínimo 70%. O conselheiro

194

CRISTOVÃO OTERO solicitou que na próxima reunião seja feita uma apresentação

195

mais detalhada da prestação de contas do segundo trimestre.

196

5.7 Participação do CAU/RO no evento Morar Mais – Espaço CAU/RO. (15/11 a

197

15/12) (Origem CAF-CAU/RO): A presidente RAÍSA TAVARES inicialmente

198

contextualizou o evento a ser realizado em Porto Velho aos conselheiros informando

199

que os idealizadores do evento entraram em contato com o CAU/RO pedindo apoio e a

200

mesma achou ideal que inicialmente as comissões do CAU/RO tivessem um maior

201

conhecimento do evento para que assim pudesse ser deliberado no plenário do conselho.

202

Foi apresentada a documentação da empresa junto a CEFEP que analisou a
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203

documentação e esclareceu quanto a questões de sombreamento informando as

204

atribuições do profissional arquiteto e urbanista. Além disso, foi apresentada uma

205

proposta de aquisição de um espaço para dentro da mostra na qual foi apreciada pela

206

CAF. A presidente RAÍSA TAVARES passou a palavra ao conselheiro STAINER

207

BARBOSA que explicou aos presentes como foi a reunião da CEFEP junto aos

208

representantes da Morar Mais. O conselheiro inicialmente comentou que o espaço

209

destinado ao CAU/RO poderá ser de 3x4m. Em seguida o conselheiro CRISTOVÃO

210

OTERO perguntou se essa mostra é um evento particular, a presidente RAÍSA

211

TAVARES respondeu que sim, explicando ainda que a mostra Morar Mais é um evento

212

que iniciou no Rio de Janeiro onde profissionais de arquitetura e urbanistas apresentam

213

seus trabalhos ao público em geral. Continuando o conselheiro CRISTOVÃO OTERO

214

perguntou qual seria o papel do conselho nesse evento, foi respondido pela presidente

215

RAÍSA TAVARES que o papel do CAU seriam dois: na divulgação do evento aos

216

profissionais arquitetos e urbanistas e o outro seria na aquisição de um espaço para

217

divulgação institucional do conselho como: distribuição de folders, adesivos e na

218

ambientação do espaço. O conselheiro CRISTOVÃO OTERO indagou que por ser um

219

evento particular que tem fins comerciais se isso poderia ser feito já que o CAU/RO é

220

uma autarquia federal. A presidente RAÍSA TAVARES respondeu que tanto a mostra

221

Morar Mais quanto o Feirão de Oportunidades – evento que CAU/RO participou em

222

agosto são eventos voltados a fins comerciais a diferença que o segundo foi promovido

223

por um órgão público, nesse caso a Caixa Econômica Federal. Com isso, o conselheiro

224

CRISTOVÃO OTERO questionou se haverá algum benefício ou desconto aos

225

profissionais arquitetos e urbanistas. O conselheiro STAINER BARBOSA respondeu

226

dizendo que na reunião da CEFEP foi perguntado se espaço a ser destinado ao CAU/RO

227

seria gratuito, a resposta da representante foi negativa quanto a esse ponto. O

228

conselheiro HEITOR MOREIRA indagou que os idealizadores do evento querem um

229

apoio do CAU/RO referente à divulgação, mas não oferecem descontos ou benefícios

230

aos profissionais não concordando com isso. A presidente RAÍSA TAVARES em

231

conversa com os assessores da CEFEP entendeu que o desconto a ser dado seria para o

232

CAU/RO já que seria um órgão parceiro do evento, o conselheiro HEITOR

233

MOREIRA comentou que já que o CAU/RO será parceiro do evento o espaço

234
235
236

destinado ao conselho deveria ser ônus para o CAU/RO. Continuando o conselheiro
ADSON JENNER apontou que se porventura o conselho tenha um espaço no evento,
deverá ser feito um estudo para verificar o custo de disponibilidade de um profissional
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237

do CAU/RO para estar no local em horário não comercial, além da montagem do

238

espaço. A presidente RAÍSA TAVARES aproveitando a colocação do conselheiro

239

Adson Jenner informou a todos que a ideia da CEFEP é lançar um concurso de projeto

240

de interiores para o espaço que poderá ser destinado ao CAU/RO e dentro desse edital

241

incluir ou não os custos de projeto, execução, uso de materiais. O conselheiro

242

CRISTÓVÃO OTERO informou que deve solicitar mais informações dessas pessoas,

243

pois solicitam o patrocínio do CAU/RO para divulgação, porém os mesmos não cederá

244

espaço para o CAU. Assim a presidente RAÍSA TAVARES esclareceu aos presentes

245

que em momento nenhum tomou parte de nada, tudo referente a mostra está sendo

246

encaminhado as comissões ordinárias para posteriormente ser debatido e discutido em

247

plenário, continuou informando que vem sofrendo pressão de arquitetos questionando o

248

não envolvimento do CAU/RO neste evento e respondendo que as decisões no CAU/RO

249

são tomadas em conjunto pelo plenário não por uma pessoa. Continuou esclarecendo

250

que o papel do CAU/RO é a fiscalização do exercício profissional, fiscalização essa já

251

feita no local do evento além de esclarecer questões sombreamento com outras

252

profissões como decorador e designer. O conselheiro CRISTOVÃO OTERO indagou

253

se a fiscalização do conselho fiscalizou a obra e verificou se há alvará de

254

funcionamento, projeto de reforma. A presidente RAÍSA TAVARES respondeu que o

255

objetivo do CAU/RO é fiscalizar o exercício profissional, verificar se na obra há ou não

256

responsável técnico, se não houver notificar a empresa ou responsável que regularize a

257

situação. Nesse caso, a fiscalização do CAU/RO em diligência ao local do evento

258

orientou aos responsáveis os procedimentos a serem adotados tanto na reforma do

259

espaço como um todo, como para os stands que serem adquiridos pelos profissionais

260

orientando a importância do registro de responsabilidade técnica. O conselheiro

261

CRISTOVÃO OTERO disse que o CAU/RO deve solicitar informações quanto à

262

regularidade do local para funcionamento, para a participação do CAU/RO. 5.8

263

Participação do CAU/RO na mostra Morar Mais – Divulgação e Concurso de

264

Projeto

265

CRISTOVÃO OTERO é quanto a regularidade da mostra junto a prefeitura em seu

266

alvará de funcionamento. Dito isto, a presidente RAÍSA TAVARES informou que irá

267

encaminhar um ofício junto aos responsáveis do evento solicitando essas informações

268

apontadas pelo conselheiro. Com isso a presidente RAÍSA TAVARES juntamente com

269

os conselheiros decidirão a participação do conselho na mostra Morar mais na próxima

270

reunião plenária, após obter as informações de regularidade do local por parte da

(Origem

CEFEP-CAU/RO):

O

questionamento

do

conselheiro
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empresa 5.9 Registros de egressos do mês de Agosto (Origem CEFEP-CAU/RO): A

272

presidente RAÍSA TAVARES passou a palavra para o coordenador da comissão

273

STAINER BARBOSA, o conselheiro apresentou a relação de egressos que tiveram

274

documentação analisada e aprovada pela comissão, sendo os definitivos: Anderson

275

Miranda Lopes CAU nº 175428-9, Fernanda Cavatti Simioni CAU nº 175413-0,

276

Fernanda de Oliveira Santos CAU nº 175659-1, Janaína da Cruz Francisco CAU nº

277

169261-5, Janis Clei da Silva CAU nº 175415-7, Jonathas Borges Pinto CAU nº

278

175416-5, Katielly Bazzi CAU nº 175657-5, Marcos Silva de Melo CAU nº 175648-6,

279

Naare Corrêa Silva CAU nº 175427-0, Sandra Figueiredo de Abreu Silva CAU nº

280

175683-4, Suellen de Castilhos Ferreira CAU nº 175422-0 e Weslei da Silva Ramos

281

CAU nº 175431-9. Registros provisórios: Jean Deon Schvinder da Silva Ribeiro CAU

282

nº 175686-9, Marcelo Dias Rodrigues CAU nº 175111-5 e Rafael Luna de Lima CAU

283

nº 175644-3. 5.10 Pontos de pauta da Comissão de Ética e Disciplina (Origem

284

CED-CAU/RO): A presidente RAÍSA TAVARES passou a palavra para o

285

coordenador da comissão CRISTOVÃO OTERO, o mesmo começou relatando que a

286

comissão se preocupa com a questão de plágio, como o processo que corre no CAU que

287

veio do CREA, onde ficou paralisado devido haver conselheiros que trabalham em

288

entidades que são parte do processo, porém o coordenador disse que na última reunião

289

da CED em Brasília reafirmou o fato de conselheiros envolvidos mesmo que

290

indiretamente no processo, impede esses conselheiros de analisar o processo. Assim o

291

coordenador finalizou dizendo que a comissão está fazendo um relatório onde trata a

292

impossibilidade da comissão analisar o processo, do desmembramento do processo onde

293

trata que engenheiros envolvidos sejam julgados pelo CREA, e por fim no fato

294

impeditivo o processo deve ser levado a justiça por caracterizar como crime a prática de

295

plágio e assim a justiça através de seus peritos definam se houve ou não plágio nesse

296

processo. Sendo assim o relatório e processo sairá da comissão para a presidente e após

297

esse deve ser designado para seus devidos fins como determina o relatório da comissão.

298

O Coordenador CRISTOVÃO OTERO também apresentou um modelo de avaliação

299

do evento que o achou interessante e que poderia ser usado pelo CAU/RO. Após

300

finalizado a palavra, o conselheiro STAINER BARBOSA contribuiu dizendo que a

301

palestra foi bem informativa do ponto jurídico a mostrar que a prática de plágio é um

302

crime e deve ser tratada pela justiça. O Conselheiro ADSON JENNER contribuiu

303

dizendo que a prática atual da prefeitura de exigir o projeto em CAD pode dar vício e

304

contribuir para a prática de plágio, pois os recebedores desses arquivos podem estar
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305

fazendo cópia desses projetos. Por fim, o Coordenador CRISTOVÃO OTERO

306

finalizou dizendo que seria interessante o CAU/RO enviar um ofício para a prefeitura

307

solicitando informações quanto a essa obrigatoriedade e se possui alguma legislação

308

que obriga a essa solicitação. O Coordenador CRISTOVÃO OTERO solicitou da

309

presidente que os todos conselheiros fizessem parte do último evento da CED em

310

Manaus, a presidente não discordou da participação, porém só lembrou o coordenador

311

de que os CAUs que pagam o fundo de apoio não vê com bons olhos quando um CAU

312

Básico participa em grande parte de seus representantes de eventos, sendo que poderia

313

apenas um representar no pensamento deles, assim terminado os informes da CED e

314

dando prosseguimento.

315

6. Comunicações dos conselheiros e assuntos de interesse geral: A presidente

316

RAÍSA TAVARES perguntou se algum conselheiro teria algo a tratar na reunião, assim

317

o conselheiro HEITOR CARLOS solicitou informações quanto à definição do
conselheiro GIOVANI BARCELOS no plenário, não tendo mais nenhum conselheiro
havendo

nada

a

declarar.

7.

Encerramento:

Eu,

Jeferson

Santos

Schurmann..............................................., 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, 28 de julho de 2016.
_______________________
Raísa Tavares Thomaz
Presidente do CAU/RO
CAU nº A70879-8

_____________________________
Cristóvão Otero de Aguiar Araújo
Conselheiro Estadual Titular
CAU nº A14730-3

_________________________
Stainer Barbosa Barbosa
Conselheiro Estadual Titular

_________________________
Heitor Carlos Moreira Filho
Conselheiro Estadual Suplente
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CAU nº A83244-8

CAU nº A9939-2

_________________________
Adson Jenner de Araújo Moreira
Conselheiro Estadual Suplente
CAU nº A46617-4

_________________________
Jeferson Santos Schurmann
Gerente de TI do CAU/RO

_________________________
Lidiane
Assessor Jurídico do CAU/RO

_________________________
Audrey Faiands Carvalho Macedo
Agente de Fiscalização do CAU/RO
CAU nº A106579-3
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