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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO 

DO CAU/RO, INFORMES SOBRE PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DAS COMISSÕES DE 
ENSINO E DE ÉTICA EM SUAS RESPECTIVAS REUNIÕES. 

  
Ocorreu no dia 30 de setembro de 2013, às 15:00 horas, na sede do CAU/RO localizado na 
Avenida Carlos Gomes nº1223, Porto Shopping Sala 207 Centro, Porto Velho, iniciado os 
trabalhos se fizeram presentes os Conselheiros: João Alves de Lacerda (Presidente); 
Cristóvão Ótero de Aguiar Araújo (Conselheiro Titular), Igor Montenegro Pereira 
(Conselheiro Titular), Gerson Saraiva de Sá (Conselheiro Titular) e Roseana de Almeida 
Vasconcelos (Conselheira Suplente). Deu-se início a reunião plenária pelo Presidente do 
CAU/RO João Alves de Lacerda agradecendo a presença de todos os profissionais presentes 
na reunião e inicio a plenária informando a todos que havia sido entregue oficialmente pela 
concessionária o veículo oficial do CAU/RO, uma picape 4x4, informou também que já havia 
feito visitas em duas prefeituras do interior do Estado junto com o agente de fiscalização do 
CAU/RO, o arquiteto Denis Lopes da Silva apresentando aos respectivos prefeitos a Lei 
12.378/2010 que criou o CAU/BR e os CAU/UFs além das Resoluções nºs 21 e 51 do CAU/BR 
que tratam sobre as atribuições dos profissionais arquitetos e urbanistas além de informar 
aos chefes do Executivo Municipal a importância desse profissional no planejamento das 
cidades, continuou dizendo a importância do veículo para viagens intermunicipais por conta 
das péssimas condições das estradas no Estado além de facilitar a fiscalização do Conselho 
no exercício da profissão, na sequência o Presidente expôs seu descontentamento com 
alguns profissionais que criaram uma página em uma rede social onde discutem coisas afins 
e um dos pontos discutidos nessa rede social foi sobre a compra do veículo pelo CAU/RO e 
de era desnecessário esse tipo de veículo para um Conselho recém-criado, o Presidente 
esclareceu a todos os presentes que a compra do veículo havia sido discutido em plenárias 
abertas do Conselho e que na época algum profissional discordasse dessa compra deveria vir 
comparecer a essas plenárias e expor sua opinião sobre tema finalizou informando que 
tomaria medidas administrativas para como esses profissionais, o conselheiro Cristóvão 
Ótero de Aguiar Araújo sugeriu que o Presidente convidasse esses profissionais ao Conselho 
e esclarecesse esse fato e resolvesse a situação e que não precisaria tomar medidas mais 
drásticas sobre o tema, o que foi concordado por todos os presentes. Dando 
prosseguimento à reunião os Conselheiros Cristovão Ótero de Aguiar Araújo e Roseana de 
Almeida Vasconcelos pediram a palavra para apresentar as novidades discutidas em reunião 
onde ambos participaram no Rio de Janeiro que teve como tema principal a revisão das 
diretrizes curriculares do curso de Arquitetura e Urbanismo informaram sobre a importância 
desse encontro para a melhoria do curso, foram discutidos nesse seminário sobre a 
flexibilização do curso e a continuação das matérias pré-requisitos no curso de arquitetura e 
urbanismo, bibliotecas informatizadas (virtuais) nas Instituições de Ensino Superior, a 
questão da residência técnica para a especialização dos profissionais, entre outros. Finalizou 
informando que haverá novos encontros realizados pelo CAU/BR que finalizariam as 
diretrizes do Curso de Arquitetura e Urbanismo que por fim seria apresentado ao Conselho 
Superior do MEC para a devida aprovação. Em seguida foi dado a palavra aos Conselheiros 
Presentes e como nada foi dito, lido e assinado por mim da forma como secretariado Eu.  
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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, 30 de setembro de 2013. 
 

 

João Alves de Lacerda 
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