ATA DA NONA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – FÓRUM CÍVICO DO CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA, COMISSÕES E ESCOLHA DE 2º TESOUREIRO
PARA O CAU/RO.
Na data de 30 de agosto de 2012, estando presentes na IX 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), 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 indagou o não funcionamento das Comissões e que os Conselheiros deveriam
ser mais participantes e que por conta disso há processos parados no Conselho e segundo o
CAU/BR as Comissões do CAU/RO são os únicos que não estão funcionando, e por isso o
Conselheiro Federal do CAU/BR Antônio Francisco de Oliveira que virá a Porto Velho a
convite do Presidente João Alves de Lacerda para participar do I Fórum Cívico do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia aproveitará e terá uma reunião com todos os
conselheiros do CAU/RO para esclarecer e solucionar essa questão sobre o funcionamento
das comissões. Seguiu esclarecendo as três faltas não justificadas do Conselheiro Germano
Everson de Oliveira Bello e que por conta disso o mesmo não fará mais parte do CAU/RO e
que a partir de então no Conselho haverá apenas oito conselheiros. Em seguida o
Conselheiro Federal Silvio Carvajal Feitosa indagou se o Conselheiro Helder Cavalcanti estava
ciente da titularidade do Conselho e que se porventura não estivesse o Presidente João
Alves de Lacerda deveria comunicar o mesmo. A Conselheira Maria Tereza Nicácio dos
Santos perguntou se o Conselheiro Germano Everson de Oliveira Bello havia sido informado
das reuniões plenárias do conselho, o Presidente respondeu que em todas as reuniões
plenárias e/ou extraordinárias os Conselheiros são informados com sete dias com
antecedência e que se porventura o Conselheiro Titular não puder comparecer deve ser
comunicado ao conselho com antecedência justificando a falta para que possa ser
comunicado ao Conselheiro (a) Suplente. O Presidente esclareceu que desde a posse dos
Conselheiros o mesmo iria pedir afastamento no qual foi confirmado pelo Conselheiro
Gerson Saraiva de Sá. Prosseguindo a reunião plenária o Presidente João Alves Lacerda
discorreu sobre a questão da Vice-Presidente Kacianni Moretto Santos e a questão da
mesma ser contra o evento promovido pelo CAU/RO, e o atraso de algumas contas que
foram causados por falha de comunicação, em seguida o Conselheiro Igor Montenegro
Pereira indagou que na reunião plenária anterior todos os conselheiros presentes foram a
favor do I Fórum Cívico. Posteriormente o Presidente explanou sobre os preparativos para o
Fórum Cívico e sobre os poucos profissionais arquitetos e urbanistas inscritos para evento.
Em seguida foram explicadas as ações desenvolvidas até o momento pelo CAU/RO:
procedimentos para emissão das carteiras profissionais, suspensão de Edital (o mesmo
vinculava o Profissional Arquiteto Urbanista ao CREA e poderiam participar do certame
empresas registradas no Conselho em questão), atuação do Conselho na Prefeitura
Municipal de Pimenta Bueno através de denúncia feita por profissional arquiteto, entre
outras questões. Voltando a questão do
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Fórum lembrou sobre o não comparecimento da candidata Fátima Cleide sendo aprovada a
ideia de não ser chamado o vice-candidato, pois poderia abrir precedentes aos demais
candidatos,relembrou que o Fórum é bastante importante pois tem como objetivo
apresentar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia tanto aos candidatos
quanto toda a comunidade, além da autoridades que foram convidadas a participar do
evento, em seguida foi debatido com seria feito a distribuição de cartazes do evento e que a
lista de presenças para o evento seria dividida em: Autoridades, estudantes, profissionais em
geral. Em seguida foi feita a eleição do 2º Tesoureiro, O conselheiro Gerson indagou se
haveria legislação acerca do tema para assim ter respaldo legal na eleição, o Presidente
sugeriu se o Funcionário Cássio Sousa Nascimento poderia ser o 2º Tesoureiro, contudo o
Conselheiro Igor Montenegro Pereira perguntou se poderia haver algum problema pois o
mesmo é funcionário de confiança, o Presidente disse que entraria em contato com Brasília
e ter um parecer do setor jurídico do CAU/BR. Com isso o Presidente sugeriu o Conselheiro
Igor como 2º Tesoureiro porém o mesmo recusou a oferta, em seguida o Presidente indagou
se não houvesse um 2º Tesoureiro o mesmo deixaria ser Presidente do CAU/RO, contudo o
Conselheiro Gerson Saraiva Sá sugeriu que o Presidente esperasse uma resposta de Brasília
acerca da questão, ficou acertado que após a viagem do Presidente há Brasília haveria a
convocação para uma reunião extraordinária para a escolha do 2ºTesoureiro sendo
concordando por todos os conselheiros presentes. Prosseguindo a reunião o Conselheiro
Gerson informou sua ausência na cidade de Porto Velho mas que participará do I Fórum
Cívico. O presidente explicou a ausência dos cartazes para divulgação do fórum e as
dificuldades para a concretização do evento, em seguida o conselheiro federal Silvio
explanou as dificuldades do antigo tesoureiro e do atual responsável e que o cargo de 2º
tesoureiro deveria ser ocupado por uma pessoa presente. O Conselheiro Federal Sílvio disse
que o presidente deve conversar pessoalmente com a conselheira Kacianni e esclarecer a
situação, foi aprovada a conselheira Teresa como 2º Tesoureira, contudo a mesma é
conselheira suplente e com isso a não poderia exercer a tesouraria. Após isso foi aprovada
em plenária como 2º tesoureiro o funcionário Cássio Sousa Nascimento, após aprovada a ata
será enviada a Brasilia para o parecer do CAU/BR. No fim da Reunião Plenária foi aprovada
por unanimidade que o funcionamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Rondônia passaria de 8 (oito) horas diárias para 6 (seis) horas corridas. 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.
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Porto Velho, 30 de Agosto de 2012.

João Alves de Lacerda
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Conselheiro Suplente Estadual
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Conselheiro Suplente Estadual
RG:95657-SSP/RO
CPF:842.033.907-53
CREA/RO 1214-D

Maria Tereza Nicácio dos Santos
Conselheiro Suplente Estadual
(Exercendo a Titularidade)
RG:160.403-SSP/RO
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CREA/RO 1216-D

Silvio Carvajal Feitosa
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