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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – ESCLARECIMENTOS SOBRE AS 

CARTEIRAS PROFISSIONAIS, ALTERAÇÃO DAS COMISSÕES, NOVO HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DO CAU/RO A PARTIR DO DIA 01 DE OUTUBRO, APROVADA NA ÚLTIMA 

PLENÁRIA. 
 
  

Ocorreu no dia 28 de setembro de 2012, às 16:00 horas, no PORTO SHOPPING, situado na 
Av. Carlos Gomes nº1223, 3º piso-sala de reunião, B/ Centro Porto Velho – RO, iniciado os 
trabalhos se fizeram presentes os Conselheiros: João Alves de Lacerda (Presidente); Igor 
Montenegro Pereira Conselheiro Suplente Estadual (Exercendo Efetivamente a Titularidade); 
Gerson Saraiva de Sá (Conselheiro Suplente Estadual); Roseana de Almeida Vasconcelos 
Labas (Conselheira Suplente) e Manoel Hipólito Mantovani (Advogado). Os Conselheiros: 
Helder Cavalcante Silva, Kacianni Moretto Santos e Maria Tereza Nicácio dos Santos não 
justificaram suas respectivas faltas. Estiveram presentes os seguintes profissionais 
arquitetos: Joelcio da Silva Rodrigues, Sílvio Barbosa Machado, Francisco José Sarde Lopes, 
Kátia Cilene Andrade Carneiro, além das presenças dos funcionários do CAU/RO: Ana 
Carolina L. Lins, Cássio Sousa Nascimento e Thalita Evangelista Del Nero. Dando início à 
reunião o Presidente do CAU/RO, o Presidente João Alves de Lacerda agradeceu a presença 
de todos os presentes, pediu-se para que todos ficassem em pé para cantar o Hino Nacional, 
em seguida reiterou a todos os presentes que pelo não funcionamento das Comissões 
Permanentes do CAU/RO existem processos parados no Conselho a serem analisados, em 
seguida informou aos Conselheiros que o Conselheiro Germano Everson de Oliveira Bello 
não faz mais parte do CAU/RO por ter 3 (três) faltas não justificadas nos dias das plenárias.  
Posteriormente o Presidente João Alves de Lacerda expôs a questão da Vice-Presidente 
Kacianni Moretto Santos, pois a mesma enviou um e-mail solicitando o desligamento do 
CAU/RO alegando problemas de saúde, além de divergências quanto à elaboração do I 
Fórum Cívico, em seguida o Presidente pediu a opinião dos Conselheiros presentes sobre a 
situação da Kacianni Moretto Santos se deveria ser desligada ou não do CAU/RO. O 
Presidente João Alves de Lacerda falou para os presentes que havia conversado com a 
Conselheira Kacianni Moretto Santos e explicou o objetivo do I Fórum Cívico, a Conselheira 
Kacianni Moretto Santos e viu que tinha uma visão errada sobre o evento e decidiu que 
continuaria no Conselho. Após a exposição dos fatos, o Presidente João Alves de Lacerda deu 
a palavra aos Conselheiros para se pronunciarem em relação ao fato. Em seguida o 
Conselheiro Gerson Saraiva de Sá indagou que a Conselheira Kacianni Moretto Santos 
deveria comunicar oficialmente junto ao CAU/RO se continuaria no Conselho o que foi 
aprovado por todos, dizendo que todas as pessoas dispostas a trabalharem seriam bem-
vindas. Posteriormente o Conselheiro Gerson Saraiva de Sá pediu a palavra para tratar de 
outro assunto de interesse de todos relacionado à tributação da Prefeitura Municipal de 
Porto Velho aos profissionais arquitetos e engenheiros que eram lotados na prefeitura ao 
pagamento de uma taxa mensal como autônomo que segundo o mesmo era um absurdo, 
pois todos já pagavam Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) e como isso está 
afetando todos os profissionais arquitetos e urbanistas em Porto Velho, foi passada toda a 
documentação pertinente ao Advogado Manoel Hipólito Mantovani, que em seguida 
perguntou a todos os arquitetos presentes se  
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estaria recebendo esse tipo notificação de cobrança da Prefeitura Municipal de Porto Velho, 
e que posteriormente conversaria calmamente com o Conselheiro Gerson Saraiva de Sá para 
tentar solucionar essa questão. O Conselheiro Gerson Saraiva de Sá indagou a forma como a 
Prefeitura Municipal está tributando os profissionais por Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) e como isso é absurdo. Foi sugerido pelo mesmo que o CAU/RO deveria entrar 
como uma ação (requerimento) junto a Secretária Municipal de Fazenda (SEMFAZ) e 
solucionar essa questão. Após essa questão foi dado à voz ao arquiteto Sílvio Barbosa 
Machado que inicialmente agradeceu o CAU/RO por estar discutindo as questões 
pertinentes e colocando a disposição de todos. Foi perguntando pelo mesmo sobre a 
situação da Vice-Presidente se sairá ou não do quadro do Conselho. Em seguida falou sobre 
graves problemas que estão acontecendo no Estado de Rondônia relacionado a atividades 
exercidas por profissionais arquitetos e urbanistas e como o Ministério Público está agindo 
em relação a isso, dado como exemplo, de um profissional engenheiro eletricista no 
munícipio de Ariquemes que está assinando e aprovando projetos de loteamento na cidade 
na qual foi denunciado pelo MP-RO, indagou sobre o caos relacionado a arquitetura e 
urbanismo nas prefeituras municipais e o papel atuante das Comissões nesse sentido. 
Segundo o arquiteto Sílvio Barbosa Machado nas prefeituras os engenheiros estão assinado 
projetos, falta de profissionais arquitetos nos municípios, além da questão do CREA está 
autorizando essas atividades. Em seguida foi dito outros dois casos ocorridos no interior do 
Estado de exercício ilegal da profissão e como isso está afetando as atividades no interior do 
Estado, como por exemplo, sobre o caso ocorrido em Ouro Preto d’Oeste de um engenheiro 
mecânico está assinando projetos de acessibilidade e de como o MP-RO está resolvendo 
essa situação, em seguida foi indagado pelos Conselheiros Gerson Saraiva de Sá e Igor 
Montenegro Pereira que além do profissional a Prefeitura que aprovou esses projetos 
devem ser responsabilizadas pelas ações ocorridas nos municípios. Foi sugerido que o 
CAU/RO deve notificar as prefeituras municipais e comunicar as atividades que podem ser 
exercidas pelo profissional arquiteto e urbanista. Com isso foi sugerido pelo Presidente João 
Alves de Lacerda um evento  que será inicialmente realizado em março de 2013 que contará 
com a presença de todos os prefeitos municipais com o objetivo de apresentar o Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia aos prefeitos, expor os problemas encontrados nos 
municípios além de apresentar as atividades exercidas pelos profissionais arquitetos e 
urbanistas de como isso pode auxiliar no crescimento e desenvolvimento das cidades, que 
foi aprovado por unanimidade por todos os conselheiros presentes. Posteriormente o 
Conselheiro Igor Montenegro Pereira pediu a palavra para indagar sobre o andamento das 
Comissões e solicitou uma reunião extraordinária para a composição das novas Comissões 
Permanentes do CAU/RO, pois todos os conselheiros querem ajudar no andamento dos 
trabalhos do CAU/RO. Em seguida o Presidente João Alves de Lacerda disse que tudo está 
sendo feito por ele mesmo e que certas tarefas são atribuições de determinadas Comissões 
e que com a nova composição as Comissões poderia suprir esse problema. Em seguida o 
Conselheiro Igor Montenegro Pereira citou como exemplo a Comissão de Finanças que é de 
vital importância para o andamento do CAU/RO e que se houvesse algum problema sobre a 
prestação de contas o mesmo não irá aprovar. Sobre o pagamento do Advogado Manoel 
Hipólito Mantovani foi perguntado pelo Presidente João Alves de Lacerda ao funcionário 
 



Avenida Carlos Gomes nº1223 Porto Shopping 2º Piso Sala 213 Porto Velho – RO Telefone (69)3229-2070/3221-3758 CEP:76801-123 

Email: atendimento@cauro.org.br  

 

 
 
 
Cássio Sousa Nascimento o motivo por não terem sido pagas as taxas junto a Prefeitura, 
sendo respondido que ainda não tinham sido pagas, pois havia um recibo que estava 
faltando referente ao mês de agosto. Passada a palavra para quem dela quisesse fazer uso 
foi apresentado às considerações por alguns dos presentes que se prestaram de agradecer 
pela forma clara e objetiva de atuação que vem se apresentado o CAU/RO, nada mais, lido e 
assinado por mim da forma como secretariado Eu. Cássio Sousa 
Nascimento................................................que atuei, inclusive como Secretário para lavratura 
desta Ata, de ordem do Presidente João Alves de Lacerda. Definitivamente lida e aprovada 
por todos e assinada para a posterior firma reconhecida dos abaixo relacionados. 
 
 
 
Porto Velho, 28 de setembro de 2012 
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