ATA DA 9º REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICAE DISCIPLINA –
ENCAMINHAMENTO PROCESSO; APRESENTAÇÃO DE DENÚNCIA ÉTICA.
Ocorreu no dia 19 de Outubro de 2016, às 14h30min horas, na sede do CAU/RO
localizado na Avenida Carlos Gomes nº 501 Bairro Caiari Porto Velho a 3ª Reunião da
Comissão de Ética Disciplina, iniciado os trabalhos se fizeram presentes os
Conselheiros: Cristóvão Otero de Aguiar Araújo – Coordenador, Stainer Barbosa
Barbosa – Membro e o funcionário Max Queinon Batista de Sousa – Gerente Técnico e
Fiscalização nomeado assessor desta comissão. Deu-se início a 9° reunião pelo
coordenador

agradecendo a presença de todos. O coordenador da comissão informou às medidas
que serão tomadas em relação ao processo. O assessor técnico informou sobre a
resposta da presidente com relação ao questionamento que a CED/RO havia feito
sobre se haveria recurso para a cópia de processo, sendo a resposta a presidente que
sim tem recurso e o mesmo é o saldo que a comissão tem para o ano de 2016. O
coordenador solicitou a pasta de arquivos da comissão, para ver informações
referentes às reuniões. Ficou acertada a data das reuniões da CED/RO, que ocorrerá
todas as segundas quartas feiras do mês, após a definição do calendário ficou
acertado que o assessor faria uma planilha para melhor controle da verba da
comissão. O conselheiro Heverton não esteve presente na reunião, mais justificou sua
ausência, pois, estava em viagem a trabalho pelo Tribunal de Justiça do estado de
Rondônia conforme portaria em anexo.
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