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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO, FORMAÇÃO E 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

 

Aos dias 16 de maio de 2016, foram reunidos na sede do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Rondônia os membros da Comissão de Ensino, Formação e Exercício 

Profissional. Compuseram o quórum o conselheiro Stainer Barbosa Barbosa, o 

conselheiro Paulo Henrique Souza Barbosa e o conselheiro Heitor Carlos Moreira Filho. 

Os conselheiros titulares estavam com ausências justificadas. Foi feita a leitura da ata 

da reunião anterior, que foi aprovada sem objeções. Sobre o III Fórum Cívic foi 

encaminhado que entrássemos em contato com o Instituto dos Arquiteto do Brasil – 

Rondônia, para que solicitássemos apoio quanto as perguntas. Foi colocado a 

importância de se abrir os debates aos acadêmico, além de consultar os profissionais, 

caso queiram opinar em questões mais pontuais. Foi também solicitado que fosse 

confeccionado outdoors para o evento. Foi feito análise de algumas solicitações de 

registros profissionais e foi encaminhado que serão apreciados apenas os registros 

aptos para homologação. Como não houvera nenhum apto pela falta de 

documentações, não houveram registros homologados. O servidor Audrey Faiands 

contribuiu com as informações que obteve do Seminário de Fiscalização que foi 

realizado dias 12 e 13 de maio, quanto as notificações de obras de leigos, que não 

soubessem identificar o proprietário da obra, assim, foi encaminhado que firmássemos 

convênio com a CAERD e ELETROBRÁS, par que quando provocadas, as instituições 

fornecessem os dados do responsável pela ligação de água/energia da obra. Também 

sobre a rotina de fiscalização, foi encaminhado que marcássemos reunião com o 

Departamento da Polícia Federal, para solicitar escolta caso haja recusa na 

Fiscalização. 
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Heitor Carlos Moreira Filho    Stainer Barbosa Barbosa 

            CAU A9939-2              CAU A83244-8 

 

 

 

Paulo Henrique Souza Barbosa 

               CAU 149926-2 

 

 

 

 

Porto Velho, 16 de maio de 2016. 
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