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ATA DA OITAVA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º 

SEMESTRE DE 2012, I FÓRUM CÍVICO DO CAU/RO, MUDANÇA DE TELFONE DO CONSELHO 
DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA E APRESENTAÇÃO DO CANDIDATO 

GERALDO SENA. 
 

Na data de 30 de julho de 2012, estando presentes na VIII Reunião Plenária Ordinária os 
seguintes Conselheiros: João Alves de Lacerda (Presidente), Igor Montenegro Pereira 
Conselheiro Suplente Estadual (Exercendo Efetivamente a Titularidade), Silvio Carvajal 
Feitosa (Conselheiro Titular Federal), Gerson Saraiva de Sá (Conselheiro Suplente Estadual) 
Maria Tereza Nicácio dos Santos Conselheira Suplente (Exercendo Efetivamente a 
Titularidade) e Manoel Hipólito Mantovani (Advogado) o Conselheiro Germano Everson de 
Oliveira Bello não justificou sua falta. Deu início aos trabalhos à palavra pelo Presidente do 
CAU/RO, o Arquiteto Sr. João Alves de Lacerda que apresentou os bens adquiridos para o 
funcionamento do CAU/RO, inclusive auxiliado por equipamento de visualização – 
(“DATASHOW” emprestado da Prefeitura de Porto Velho - SEMPRE), seguiu esclarecendo 
quais os procedimentos que utilizou para executar as despesas do primeiro semestre do 
corrente ano e já realizadas para abertura e estruturação administrativa do CAU/RO, 
inclusive os trabalhos que ainda serão realizados. Esclareceu quanto à economia pela 
escolha do Local da sede do CAU/RO. Seguindo, esclareceu quanto aos entraves que 
ocorreram no CAU/RO até o momento, com relação aos conselheiros, contratação de 
funcionários com seus respectivos salários, material de expediente, como ocorreu com a 
contratação de linha telefônica da empresa GVT, e por não ter cumprido o acordo firmado 
entre as partes ocorreu o cancelamento e em seguida foi contratada a empresa OI. Após 
apresentado todo orçamento e os valores efetivamente gasto pelo CAU/RO não houve 
nenhuma manifestação contrária por qualquer dos presentes. Em seguida esclareceu quanto 
à forma de arrecadação das anuidades dos profissionais arquitetos, esclareceu quais as 
formas de atuação do profissional arquiteto dentro do Estado de Rondônia, manutenção do 
controle de fiscalização dos serviços executados pelos profissionais Arquitetos de 
responsabilidade do CAU/RO (através dos Veículos Não Tripuláveis – VANTs, e dos carros 
elétricos desenvolvidos pela FIAT ainda em estudo pelo CAU/BR), sendo complementado 
pelo Conselheiro Federal Silvio Carvajal Feitosa que esclareceu o uso dos veículos elétricos 
pelo CAUs/UF que ainda estão em fase de desenvolvimento. Em seguida explanou sobre 
como o conselho está agindo de forma clara, explícita para não deixar dúvida quanto aos 
trabalhos desenvolvidos pelo Conselho quanto as dificuldades e entraves que estão sendo 
sanados, pediu licença para se ausentar da sala para comparecer em outra reunião de seu 
interesse particular, cumprimentou a todos e se retirou. Continuando o Presidente 
esclareceu quanto ao plano de ação do I Fórum Cívico do CAU/RO que tem por objetivo 
apresentar o Conselho aos nove candidatos a prefeitura de Porto Velho, serão convidados os 
presidentes de outros CAU/UF como não houve nenhuma manifestação contrária foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida o Arquiteto Wallace Fonseca (Presidente do 
Instituto dos Arquitetos do Brasil Departamento de Rondônia – IAB/RO) apresentou aos 
demais participantes da reunião os novos integrantes do IAB/RO Andrews Renan Alfaia de 
Souza (Vice-Presidente), Maysa Regina Dias da Silva (Secretária-Geral), Mateus Kostetzer (1º  
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Secretário), Leonel Borges de Figueiredo Neto (2º Secretário), Vanessa G. Lima (1º 
Tesoureira) Giovani da Silva Barcelos (Conselheiro Fiscal) que em seguida salientou quanto a 
programação do Fórum, opinando quanto ao planejamento sugestões da programação de 
uma forma a conduzir o controle dos assuntos direcionados aos candidatos a Prefeito no 
sentido de politica urbana com relação aos trabalhos desenvolvidos pelo profissional 
Arquiteto, devendo ser encaminhado algumas questões propostas por escrito aos 
candidatos os quais deverão responder as mesmas relacionadas a arquitetura e urbanismo, 
dando inclusive oportunidade para que o candidato possa apresentar no Fórum suas 
intenções.  Planejamento da divulgação ampla da imprensa e colocou o IAB a disposição 
para auxiliar o CAU/RO, adiantou que o IAB fará 30 anos de fundação pretendendo fazer 
uma comemoração para o ato que já está previsto para 17 de agosto de 2012. Retornando a 
palavra ao Presidente esclareceu quanto à forma de atuação do profissional arquiteto 
diferenciando a forma distinta de atuação do profissional engenheiro civil, inclusive pela 
reunião que teve com o Presidente do CREA/RO. Para melhor esclarecimento quanto ao 
Fórum novamente retornou com informação da programação do Fórum, sendo questionado 
quanto à divulgação que, de início foi solicitado pelo presidente que fosse feita boca a boca 
pelos próprios Arquitetos, inclusive através de Ofícios às autoridades e imprensa escrita e 
falada. Aberto os debates, ficou determinado que fosse feita uma reunião na data de 01 de 
agosto. Deu-se a palavra ao engenheiro civil (perito criminal) Sr. Geraldo Sena que 
parabenizou a formação do conselho e seguiu pedindo espaço para declarar é candidato a 
vereador impondo boa vontade se colocando a disposição no auxílio do CAU/RO. Passada a 
palavra para quem dela quisesse fazer uso foi apresentado às considerações por alguns dos 
presentes que se prestaram de agradecer pela forma clara e objetiva de atuação que vem se 
apresentado o CAU/RO, nada mais, 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. 
 
Porto Velho, 30 de Julho de 2012. 
 
 

 

João Alves de Lacerda 
Presidente 

RG:197032 - SSP/RO 
CREA/RO 1198-D 

 
 
 

Gerson Saraiva de Sá  
Conselheiro Suplente Estadual 

RG:95657-SSP/RO 
CPF:842.033.907-53 

CREA/RO 1214-D 

 

Igor Montenegro Pereira 
Conselheiro Suplente Estadual 

(Exercendo Efetivamente a Titularidade) 
RG:577501-SSP/RO 
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Silvio Carvajal Feitosa 
Conselheiro Titular Federal 

RG:95657-SSP/RO 
CPF:842.033.907-53 

CREA/RO 1214-D 



Avenida Carlos Gomes nº1223 Porto Shopping 2º Piso Sala 213 Porto Velho – RO Telefone (69)3229-2070/3221-3758 CEP:76801-123 

Email: atendimento@cauro.org.br  

 

 

 

 

 

 

 

Manoel Hipólito Mantovani 
Advogado - OAB/RO – 4572 

RG:18551651-8 – SSP/SP 
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Maria Tereza Nicácio dos Santos 
Conselheiro Suplente Estadual 

(Exercendo a Titularidade) 
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