
 

Colegas arquitetos, 

Estamos aqui apresentando a chapa “Integração e Valorização”, com a qual 

pretendemos participar das eleições para nosso CAU-RO que acontecerão em novembro 

próximo. 

Buscamos reunir colegas competentes e participativos, com atuação nas mais diversas 

áreas profissionais, procurando fortalecer a gestão que nos propomos assumir em nosso 

Conselho para o próximo triênio. Pretendemos, assim, utilizar a mencionada diversidade 

de áreas de atuação dos nossos conselheiros em favor da maior descentralização e 

especialização da nossa gestão. 

Estamos encerrando um ciclo pioneiro, que se iniciou com a instalação do CAU/BR e 

todos os CAU/UFs, sabendo que muito foi feito e ainda há muito por fazer. Para isso 

resolvemos nos reunir sob a sigla “Integração e Valorização” por entendermos que este 

é o foco principal das ações do CAU/RO. 

Propomos a atuação conjunta com os entes públicos, buscando a valorização de nossa 

profissão, sua justa remuneração e o reconhecimento como carreira de importância para 

o desenvolvimento dos municípios, estado e país.  

Acreditamos ser necessário maior rigor na fiscalização, protegendo os profissionais e a 

sociedade do exercício ilegal da profissão, reforçando os mecanismos que garantam a 

exclusividade da elaboração dos projetos de Arquitetura e Urbanismo aos profissionais 

registrados em nossos Conselhos; e buscar também, além da fiscalização, atuar na 

orientação aos profissionais em relação às suas competências. 

Entendemos que nossa atuação deve ser setorial, dentro das áreas de interesse na 

formação da sociedade, tais como: o Patrimônio Histórico, o Planejamento Urbano e o 

Desenvolvimento Social, que precisam estar resgatadas em nossas ações como 

arquitetos e urbanistas. 

Vemos a chegada de novos profissionais no mercado e sentimos a necessidade de 

auxiliá-los, inserindo o CAU/RO de forma mais ativa e participativa no ensino de 

Arquitetura e Urbanismo em Rondônia, com reflexões éticas a partir das demandas da 

realidade local. 

Pretendemos, portanto, avançar na missão do CAU em “promover a Arquitetura e 

Urbanismo para todos” sendo “referência na defesa e fomento das boas práticas da 

Arquitetura e Urbanismo”. 



Desta forma, contamos com seus votos e, principalmente, com suas contribuições para 

juntos darmos continuidade na construção coletiva de nosso Conselho. Para isso 

disponibilizamos também nosso e-mail: cauchapaintegracaoevalorizacao@gmail.com 

Aguardamos suas propostas! 

 


