SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA
ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINARIA- MUDANÇA DO TESOUREIRO DO CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA - CAU/RO.
Ocorreu no dia 04 de Maio de 2012, às 15:00 , no PORTO SHOPPING, situado na Avª Carlos
Gomes Nº 1223, 3º piso-sala de reunião, B/ centro- Porto Velho/RO, iniciado os trabalhos se
fizeram presentes os Conselheiros: João Alves de Lacerda (presidente); kacianni Moretto Santos
(vice presidente); Maria Tereza Nicacio dos Santos (conselheira suplente); Germano Everson de
Oliveira Bello (Conselheiro Titular) e Manoel Hipólito Mantovani (Advogado). Deu inicio então o
Presidente João Alves de Lacerda, expondo a pauta da reunião: MUDANÇA DE TESOUREIRO. Por
decisão do Conselheiro Cristovão Otero de Aguiar Araújo, atualmente tesoureiro do CAU-RO
pediu seu afastamento por Nove meses, sendo que horas antes da reunião o mesmo se retratou
desistindo da informação que me passou pessoalmente em sua residência, decidindo assim
permanecer em seu cargo como tesoureiro, sendo aprovado por todos a sua decisão, mais Por
esse ato a Conselheira kacianni Moretto Santos deu-lhe um Ato de Repúdio. O mesmo não
compareceu a reunião, justificando sua falta. Foi colocado em Pauta também o valor da diária
que o CAU-RO deveria pagar aos conselheiros que moram em outros Municípios deste Estado,
ficando então fixado o Valor de R$ 220,00 por diária e mais uma pra deslocamento e ainda o
CAU-RO deverá pagar a passagem rodoviária (Ida e Volta), ou o reembolso com comprovante em
mãos,o valor foi aprovado por todos. O pagamento do Conselheiro Germano Everson de Oliveira
Bello que mora no Município de Guajará-Mirim, será depositado em sua conta pelo Presidente do
CAU-RO, sendo que o mesmo não apresentou comprovante do valor da passagem. Ainda foi
apresentado pelo Presidente João Alves de Lacerda, comprovantes de gastos que o mesmo teve
com o CAU-RO, foi colocado em pauta o reembolso que terá que ser feito pelo CAU-RO ao
presidente sobre esses valores, sendo então analisado e aprovado por todos. Por fim, a palavra
foi concedida àquele que dela quisesse fazer uso e não existindo mais manifestações, e nada mais
havendo a tratar, às 17:15 , o Presidente João Alves De Lacerda, agradeceu a participação de
todos os presentes e deu por encerrada a Sessão devidamente conferida, assessorado por mim,
Vice Presidente Kacianne Moretto Santos ................................., que atuei, inclusive como
Secretária 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, 04 de Maio de 2012.
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