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ATA DA 76ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2018. 
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Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às nove horas, reúne-se o Plenário do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia – CAU/RO, na sede do Conselho 

localizado na Avenida Carlos Gomes, quinhentos e um, Bairro Caiari, Porto Velho-RO, sob a 

presidência de Ana Cristina Lima Barreiros da Silva, e a participação dos conselheiros: 

Adson Jenner de Araújo Moreira, Antonio Lopes Balau Filho, Heverton Luiz Nascimento do 

Carmo, Marcelo Bezerra do Nascimento, Rodrigo Selhorst e Silva, Igor Montenegro Pereira e 

Reny da Silva Vera. Os conselheiros Nadine Lessa Figueredo Campos e Djalma José Arantes 

justificaram suas ausências. Colaboradores: Cássio Sousa Nascimento – Gerente 

Administrativo, Max Queinon Batista de Sousa – Gerente Técnico, Audrey Faiands Carvalho 

Macedo – Agente de Fiscalização, Marcelo Estebanez Martins – Assessor Jurídico. 1. 

Abertura: A presidente CRISTINA BARREIROS, às nove horas do dia catorze do mês de 

julho de dois mil e dezoito, inicia a septuagésima sexta Plenária Ordinária do CAU/RO. 2. 

Verificação de pauta: A presidente lê a pauta da septuagésima sexta Reunião Plenária 

Ordinária do CAU/RO aos presentes e pergunta se os conselheiros têm o interesse de incluir 

alguma pauta na reunião, como não houve a presidente CRISTINA BARREIROS inicia a 

plenária. 3. Leitura da Ata da 75ª Reunião Plenária Ordinária: A presidente passa a palavra 

ao gerente administrativo e financeiro do CAU/RO que inicia a leitura da ata da septuagésima 

quinta Reunião Plenária Ordinária, após a leitura e ajustes a presidente CRISTINA 

BARREIROS coloca em votação a ata em questão e com votos dos conselheiros: Antonio 

Lopes Balau Filho, Adson Jenner de Araújo Moreira, Heverton Luiz Nascimento do Carmo, 

Marcelo Bezerra do Nascimento e Rodrigo Selhorst e Silva é aprovada. 4. Comunicações – 4.1 

Da Presidência, dos Conselheiros e da Conselheira Federal: 4.1.1: A presidente comenta 

sua participação nas reuniões das comissões ocorridas no dia de ontem e fala sobre a 

importância da participação de todos os conselheiros na elaboração de propostas para o 

planejamento estratégico do CAU/RO em 2019. O conselheiro ADSON JENNER sugere que 

seja feito final da plenária uma mesa de discussão de ideias quanto a projetos a serem 

elencados para o ano que vem para que todos possam dar suas contribuições. A presidente pôs 

em votação a questão e é deferida por todos. 5. Ordem do dia - 5.2 Comissão de Ética e 

Disciplina – CED/CAURO – Encaminhamentos da CED-CAU/RO: O coordenador da 

CED-CAU/RO, ANTONIO BALAU comenta a deliberação nº 18/2018 que informa o 

encaminhamento da denúncia n°17033, junto à resposta da Prefeitura de Vilhena recebida via 

e-mail, para a assessoria jurídica elaborar um parecer e posteriormente esta comissão junto à 

presidência encaminhar uma orientação à própria prefeitura referente ao fato denunciado. O 

conselheiro ANTONIO BALAU pergunta quais os passos a serem seguidos pelo CAU/RO 

após esse trâmite. O assessor jurídico MARCELO ESTEBANEZ informa que a CED-CAU/RO 
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deve abrir um processo disciplinar nomeando um conselheiro membro da comissão como 

relator para verificar a admissibilidade da denúncia, sendo acolhida é solicitado à juntada de 

provas e depoimentos para andamento do processo ético disciplinar. Dando continuidade, o 

conselheiro ANTONIO BALAU comenta sobre a deliberação nº 19/2018 no qual delibera o 

envio da resolução nº 143/2017 para os conselheiros membros para as devidas contribuições 

conforme deliberação nº 033/2018 da CED-CAU/BR. Em seguida, o conselheiro ANTONIO 

BALAU apresenta ao plenário a deliberação nº 20/2018 informando que o CAU/RO contará 

com a participação da conselheira Carla Tames Alvarez (coordenador Antônio Balau e 

conselheiro Rodrigo Selhorst e Silva não terão disponibilidade) e o assessor técnico Audrey 

Faiands Carvalho Macedo, como representantes da Comissão de Ética e Disciplina – CAU/RO, 

no 15º Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR a ser realizado nos 

dias 23 e 24 de agosto na cidade de Recife/PE. Por fim, o coordenador ANTONIO BALAU 

comenta a deliberação nº 21/2018 que sugere ao plenário a realização de uma campanha 

voltada aos lojistas, buscando a orientação, no que diz respeito a prática da Reserva Técnica, 

com base na Lei 12.378/2010 e o Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, na busca pela 

melhor imagem da Arquitetura e Urbanismo. O conselheiro HEVERTON LUIZ comenta que 

elaborou uma minuta de projeto de lei no qual trata sobre a obrigatoriedade do profissional 

arquiteto urbanista empregado em loja de decoração em elaborar o registro de responsabilidade 

técnica e informa que se os conselheiros desejarem, ele pode apresentar em outra reunião para 

discussão da ideia. 5.3 Comissão de Atos Administrativos e Finanças – CAF/CAURO – 

5.3.1 Informes quanto ao andamento das cobranças dos inadimplentes: O coordenador da 

CAF, HEVERTON LUIZ comenta que na reunião da comissão foi apresentada o levantamento 

dos profissionais e empresas inadimplentes e informa que houve procura de alguns arquitetos 

e/ou empresas para regularizem suas situações junto ao CAU/RO. O gerente administrativo 

CÁSSIO SOUSA pede a palavra e informa aos conselheiros que há profissionais e empresas 

com mais de 04 anuidades em aberto e que por conta disso podem ser inscritos na dívida ativa e 

comunica que o Conselho tem um prazo legal para iniciar as cobranças, correndo o risco dos 

gestores responderam junto aos órgãos de controle caso isso não aconteça. O conselheiro 

ADSON JENNER, como em reuniões anteriores comenta a importância de campanhas de 

conscientização junto aos profissionais arquitetos e urbanistas e também as empresas 

registradas no Conselho. 5.3.2 Informes sobre a minuta do Regimento Interno do 

CAU/RO: O coordenador da CAF-CAU/RO comenta que a minuta do regimento interno foi 

enviada pelo CAU/BR ao CAU/RO para alguns ajustes: exclusão de palavra repetida e 

alteração da composição da comissão especial. O coordenador da CAF-CAU/RO passa a 

palavra ao gerente administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA que apresenta aos conselheiros 

as correções realizadas conforme apontamento levantado pelo CAU/BR. A presidente pôs em 
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votação e com os votos de todos os conselheiros titulares presentes é aprovada por 

unanimidade a minuta do regimento do CAU/RO. 5.3.3 Informes sobre a Reprogramação 

Orçamentária 2018: O coordenador da CAF-CAU/RO, HEVERTON LUIZ comenta aos 

presentes que o CAU/BR encaminhou aos CAU/UFs as diretrizes para a reprogramação 

orçamentária, no caso do CAU/RO a estimativa feita pelo CAU/BR é que haja um aumento das 

receitas próprias do Conselho: anuidades, RRTs, taxas e multas. O conselheiro HEVERTON 

LUIZ comenta que foi feito os estudos prévios pela equipe técnica do CAU/RO e encaminhada 

ao CAU/BR e posteriormente quando houver a devolutiva para ajustes o documento será 

analisado e apreciado pela CAF-CAU/RO e posteriormente pelo plenário do Conselho. 5.4 

Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional – CEFEP/CAURO – 5.4.1 

Homologação dos Registros Profissionais: O coordenador da CEFEP-CAU/RO informa 

sobre as deliberações dos registros apreciados pela comissão que foram: Rafael Gontijo 

Cardoso, Angelo Márcio Batista dos Santos, Ariele Laia Carvalho, Patricia Fernanda Rios 

Lacerda, Cassia do Nascimento Soares e Maria do Carmo Pinto do Nascimento. 5.4.2. 

Resposta do Corpo de Bombeiro quanto a elaboração de Projeto de Combate a Incêndio e 

Pânico: O coordenador da CEFEP-CAU/RO comenta sobre o posicionamento do Corpo de 

Bombeiros quanto a elaboração de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico que teve inicio no 

final de 2017 e com o parecer elaborado pelo conselheiro relator Rodrigo Selhorst foi 

encaminhado ao Corpo de Bombeiros que respondeu que assim como em anos anteriores a 

corporação aceitará os projetos elaborados por profissionais arquitetos e urbanistas. 5.4.3 

Informes da CEFEP-CAU/RO: O coordenador da CEFEP-CAU/RO comenta que a comissão 

está fazendo o levantamento atualizado da fiscalização para mapear e melhorar a capacidade de 

fiscalização no Estado de Rondônia. Dando prosseguimento o conselheiro ADSON JENNER 

comenta que o caso referente a exercício ilegal da profissão, o denunciado receberá na próxima 

semana via Correios a notificação e que a comissão está colhendo mais informações e mais 

provas para melhorar o embasamento do processo. O conselheiro ANTONIO BALAU reforça 

que o Conselho deve dar um posicionamento a denunciante do andamento do processo. 

Aproveitando, o conselheiro RODRIGO SELHORST comenta que deve ser também orientado 

a denunciante que ela pode por meios judiciais e criminais via justiça comum processar o 

denunciado. 6. Informes gerais: A presidente comenta que nas participações nos fóruns de 

presidentes são discutidos o descontentamento dos presidentes dos CAU/UFs quanto ao 

planejamento estratégico, visto que as determinações são feitas do conselho federal para os 

conselhos estaduais, algo que grande parte dos presidentes discorda. A presidente comenta o 

caso do CAU/SC onde um profissional arquiteto e urbanista junto com os técnicos elaboraram 

o planejamento do CAU levando em consideração várias ações e atividades. A presidente 

informa que no documento elaborado projetos e/ou atividades que se completam ou são 
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interligados com outros projetos de outras áreas são elencados como prioridade do Conselho e 

acha isso de grande importância, pois mostra sinergia entre ações e acha bastante interessante e 

válido que o CAU/RO faça o mesmo. Dito isto, a presidente apresenta aos conselheiros uma 

minuta de projetos a serem promovidos pelo Conselho nos próximos anos dividindo em eixos: 

Comunicação entre CAUs, Comunicação CAU e Arquiteto, Comunicação CAU e sociedade, 

Comunicação CAU e cidades e por fim Comunicação CAU e órgãos públicos. A presidente 

comenta que em cada um desses eixos há projetos específicos para cada comissão e pede que 

haja uma participação dos conselheiros para possíveis ajustes e contribuições. O conselheiro 

ADSON JENNER comenta a importância da discussão para alinhar ideias e prioridades para o 

planejamento estratégico. O conselheiro HEVERTON LUIZ apresentou um modelo de projeto 

de acordo com a ideia proposta pela presidente que tem por objetivo promover a atuação do 

profissional arquiteto e urbanista por meio da ATHIS na cidade de Porto Velho em conjunto 

com a prefeitura de Porto Velho, fornecendo a famílias de baixa renda projetos de 

regularização de obra. O conselheiro RODRIGO SELHORST comenta que seria interessante 

promover essa ação junto aos profissionais recém formados. A presidente pede aos 

conselheiros apoio e contribuições na construção do novo de planejamento estratégico. 

7.    Encerramento: Nada mais havendo a tratar a presidente CRISTINA BARREIROS dá por 

encerrada a septuagésima sexta reunião plenária ordinária do CAU/RO; onde eu, Cássio Sousa 

Nascimento..............................................., funcionário do CAU/RO atuo e lavro esta Ata, de 

ordem da Presidente CRISTINA BARREIROS que será lida, aprovada e assinada por todos os 

presentes.  

Porto Velho, 14 de julho de 2018. 
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