ATA DA 2º REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICAE DISCIPLINA –
PROSSEGUIMENTO NO PROCESSO 381708.
Ocorreu no dia 20 de novembro de 2015, às 15:00 horas, na sede do CAU/RO
localizado na Avenida Carlos Gomes nº 501 Bairro Caiari Porto Velho a 2ª Reunião da
Comissão de Ética Disciplina, iniciado os trabalhos se fizeram presentes os
Conselheiros: Cristóvão Otero de Aguiar Araújo – Coordenador, Heverton Luiz
Nascimento do Carmo – Membro, João Alves de Lacerda – Membro, e o funcionário
Max Queinon Batista de Sousa – Gerente Técnico e Fiscalização nomeado assessor
desta comissão. Deu-se início a 2° reunião pelo coordenador agradecendo a presença
de todos os conselheiros presentes na reunião, comentou sobre a reunião anterior,
passou algumas informações sobre a análise do processo. Após essa introdução
apresentou uma minuta de oficio a ser enviada a presidenta, que enviará um oficio ao
denunciante, foi decidido que os conselheiros Heverton e João analisariam o processo.
A comissão informou as medidas a serem tomadas a partir desta reunião, sugeriu-se
que o processo seja destrinchado, de forma que o CAU a partir de agora análise
apenas os arquitetos, o que é de sua competência. Foi proposto que se marque uma
oitiva com o denunciante.
A comissão deliberou:
1º Que a presidente encaminhe um oficio ao arquiteto denunciante Luís Leite,
informando que somente são objeto de análise por essa comissão de ética os
profissionais José augusto barcelos, e a arquiteta tereza Cristina da silva vilella, os
demais denunciados não são de competência deste conselho.
Também encaminha oficio aos denunciados arquitetos José augusto barcelos, e a
arquiteta tereza Cristina da silva vilella, informando-os das medidas adotadas por essa
comissão. Em anexo o oficio encaminhado ao denunciante.
2º O coordenador despacho o processo para uma análise preliminar aos conselheiros
Heverton e João.
3º A comissão solicita a presidente que encaminhe um oficio ao denunciante
solicitando que o mesmo se faça presente a esta comissão no dia 18/12/2015 ás
15h00min na sede deste conselho. Para que o mesmo preste informações a presente
comissão.
4º A comissão solicita que a presidente convoque o assessor jurídico para a
participação na oitiva do denunciante arquiteto Luís Leite referente ao processo nº
381708 que será realizada no dia 18/12/2015 ás 15:00 horas na sede deste conselho.
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