ATA DA 42ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA– DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS
TRIMESTRAIS, PLANO DE AÇÃO E REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO ANO
DE 2015, ALTERAÇÃO DAS COMISSÕES, HOMOLOGAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO,
COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS E ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL.
Ocorreu no dia 30 (trinta) de julho de 2015, às 15:00 horas, na sede do CAU/RO localizado na
Avenida Carlos Gomes nº 501, Bairro Caiari, Porto Velho, iniciado os trabalhos se fizeram
presentes os Conselheiros: Raísa Tavares Thomaz – Presidente, Heverton Luiz Nascimento do
Carmo – Conselheiro Titular, Cristóvão Otero de Aguiar Araújo – Conselheiro Titular, Heitor
Carlos Moreira Filho – Conselheiro Suplente assumindo a Titularidade. Estiveram ausentes:
o Conselheiro Giovani da Silva Barcelos que justificou sua ausência por motivo de saúde, e
o Conselheiro João Alves de Lacerda sem a devida justificativa. Deu-se início a 42ª reunião
plenária ordinária pela Presidente do CAU/RO Raísa Tavares Thomaz agradecendo a
presença de todos os profissionais presentes na reunião, apresentando a todos os
conselheiros presentes os novos funcionários contratados: Cássio Sousa Nascimento
(Gerente administrativo), Max Queinon Batista Sousa (Gerente Técnico), Audrey Faiands
Carvalho Macedo (Agente de Fiscalização). Em continuidade a Presidente passou a palavra
ao gerente administrativo Cássio para a apresentação dos relatórios trimestrais do Conselho,
e o mesmo detalhou em slides e planilhas as receitas e as despesas realizadas pelo CAU/RO
durante os trimestres de janeiro a março e abril a junho de 2015, em sequência o
Conselheiro Cristóvão questionou os gastos referentes as despesas em comunicação e
materiais de expediente, o gerente esclareceu respectivamente que os gastos em
comunicação foi um pagamento feito acerca dos outdoors instalados em dezembro de 2014
e os materiais de expediente se referem aos toners adquiridos no primeiro trimestre de
2015. A presidente perguntou se havia alguma indagação do pleno, os conselheiros disseram
que não e os relatórios foram aprovados por unanimidade. Na sequência foi apresentado o
plano de ação e reprogramação orçamentária 2015 do CAU/RO de acordo com as diretrizes
do CAU/BR, os conselheiros pediram maiores esclarecimentos quanto a distribuição dos
recursos próprios e do fundo de apoio, as dúvidas foram sanadas e o plano de ação e
reprogramação foram aprovadas por todos os presentes. Dando prosseguimento a reunião a
Presidente seguiu a pauta apresentando a todos os conselheiros e funcionários presentes a
ideia de reestruturação das novas comissões ordinárias do CAU/RO segundo a realidade do
Estado que ao invés de quatro (04) comissões a partir de agosto seria alterado para três (03)
comissões ordinárias, ideia essa aprovada por unanimidade por todos os conselheiros
presentes. Após a aprovação foi definido as novas comissões e quais seriam os integrantes
de cada uma: Comissão de Ética e Disciplina – Cristóvão Otero de Aguiar Araújo
(coordenador), João Alves de Lacerda e Heverton Luiz Nascimento do Carmo (membros) e
Max Queinon Batista de Sousa (assessor); Comissão de Atos Administrativos e Finanças –
Heverton Luiz Nascimento do Carmo (coordenador), João Alves de Lacerda e Giovani da Silva
Barcelos (membros), Cássio Sousa Nascimento e Jeferson Santos Schurmann (assessores);
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional – Giovani da Silva Barcelos
(coordenador), João Alves de Lacerda e Cristóvão Otero de Aguiar Araújo (membros), Márcia
Cristina Barbosa de Souza Romano e Audrey Faiands Carvalho Macedo (assessores).
Continuando a pauta da plenária a Presidente pôs em discussão a homologação do
regimento interno do CAU/RO, contudo com a alteração das comissões foi decidido que o
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assunto fosse deliberado em uma reunião extraordinária no dia 04 de agosto de 2015,
tempo que daria para que todos os conselheiros pudessem ler e discutir novos pontos para a
homologação do regimento interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia.
Após a decisão os conselheiros Cristóvão e Heverton pediram a palavra para indagar da
necessidade da conselheira federal de Rondônia expor as dificuldades do CAU/RO para o
plenário do CAU/BR além de levar sugestões dos conselheiros estaduais para a discussão nas
plenárias em Brasília. A presidente prosseguiu a reunião informando ao plenário a
estruturação da nova sede do Conselho com a aquisição dos: aparelhos de ar condicionado,
contratação de serviço de segurança, compra de imobiliários além de reparos na parte
elétrica, hidráulica e estrutural para o bom funcionamento do conselho, além disso, o
Conselheiro Heverton falou da importância da contratação de seguro para a sede do
CAU/RO. A Presidente Raísa informou ainda que não houve plenárias nos meses de maio e
junho pela mudança da sede e capacitação de novos funcionários. Em continuidade ao
assunto o gerente técnico Max expôs a necessidade da contratação de novos funcionários
para auxiliar as atividades do Conselho em especial a importância do agente de fiscalização.
Dando prosseguimento o Conselheiro Cristóvão solicitou a melhoria da comunicação entre
funcionários e conselheiros em relação à escolha dos voos para participação dos eventos do
Conselho, pois o mesmo reclamou de, pois ficou mais de 4 horas a espera de um voo. Outro
ponto lembrado pelo Conselheiro Cristóvão foi em relação ao pagamento de deslocamento
aos conselheiros para participação das reuniões plenárias ordinárias que era realizado na
gestão passada e que deveria continuar na nova gestão, em relação a isso o Conselheiro
Heverton perguntou como foi oficializado essa questão dos pagamentos para conselheiros e
foi respondido pelo Gerente Administrativo Cássio que o Presidente anterior João Lacerda
elaborou um ato administrativo regulamentando a questão. Dito isto, o Conselheiro
Heverton respondeu que como o ato feito não foi cancelado o mesmo ainda tem validade e
por conta disso o pagamento é valido para os conselheiros. Corroborando o Gerente Técnico
Max Queinon falou da importância do pagamento, pois os conselheiros deixam de realizar
seus compromissos pessoais e de trabalho para participarem das reuniões do CAU/RO e que
o pagamento desses deslocamentos é interesse para todos. Outro ponto discutido pelo
Conselheiro Cristóvão e pelo Gerente Técnico Max Queinon foi em questão da Resolução
nº51 do CAU/BR em que o CAU/RO iria oficializar a todos os chefes do Executivo municipais
do Estado além do governador a resolução em especifica as atribuições do profissional
arquiteto e urbanista. Em seguida foi dada a palavra aos Conselheiros Presentes e como
nada foi dito, lido e assinado por mim da forma como secretariado. 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, 30 de julho de 2015.
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