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ATA DA 54ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE
2016.
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Aos vinte e sete dias do mês de Setembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas,

reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia –

CAU/RO, em sua sede localizada na Avenida Carlos Gomes, nº 501, Bairro Caiari,

Porto Velho. Sob a presidência de Raísa Tavares Thomaz, os conselheiros: Heitor

Carlos Moreira Filho (Suplente assumindo a Titularidade), Heverton Luiz Nascimento

do Carmo (Titular), Paulo Henrique Souza Barbosa (Suplente assumindo a Titularidade

e) e Stainer Barbosa Barbosa (Titular), conselheira federal: Roseana Vasconcelos

(Titular), colaboradores: Cássio Sousa Nascimento – Gerente Administrativo e

Financeiro, os conselheiros Giovani da Silva Barcelos e Cristóvão Otero de Aguiar

Araújo justificaram suas ausências. 1. Abertura: A presidente RAÍSA TAVARES, às

quinze horas do dia vinte e sete do mês de setembro de dois mil e dezesseis, iniciou a

54ª Plenária Ordinária do CAU/RO. 2. Verificação de pauta: A presidente RAÍSA

TAVARES leu a pauta e perguntou se algum dos conselheiros desejaria incluir algum

item para a reunião plenária, nenhum dos conselheiros se pronunciaram, dito isto a

presidente deu continuidade a reunião. 3. Ata da 53ª Reunião Plenária Ordinária:

Será encaminhado via e-mail para análise dos conselheiros e posterior assinatura de

todos. 4. Comunicações – 4.1 Da Presidência, das Coordenações de Comissões e da

Conselheira Federal: A presidente RAÍSA TAVARES comunicou aos conselheiros

presentes a saída da funcionária Márcia Cristina do quadro de colaboradores do

Conselho, pois a mesma foi convocada a assumir um cargo em outro órgão público e

com isso o CAU/RO convocará o segundo colocado no certame realizado em 2013 para

assumir o seu lugar. 5. Ordem do dia: 5.1  Origem: Comissão de Ensino, Formação e

Exercício Profissional – CEFEP: O conselheiro STAINER BARBOSA comunicou

aos conselheiros o modelo de placa de obra a ser disponibilizado aos profissionais

arquitetos e urbanistas aprovada em reunião da Comissão de Ensino, Formação e

Exercício Profissional – CEFEP informou ainda que o modelo em questão é uma

sugestão aos profissionais, contudo os itens obrigatórios na placa de obra são: dados do

profissional, número de registro, atividades desempenhadas pelo arquiteto e urbanista,

número do(s) RRT(s), dados do contratante e endereço da obra. Nenhuma objeção foi

feita e com isso aprovada por todos. Seguindo, foi apresentada a lista de acadêmicos

apreciados pela comissão e com registros deferidos, os registros definitivos são:
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Selene Nascimento de Souza CAU nº 177159-0, Paulo Vítor Santos Silva CAU nº

A122370-4, Adriano Pereira Bassani CAU nº A122827-7, Laurenn de Lima Holanda

CAU nº A122445-0, Marco Aurélio Campelo Ribeiro CAU nº A122385-2, Maria

Daniele Cavalcante Lima CAU nº 177323-2, Wesley dos Santos Ribeiro CAU nº

A122444-1. Os registros provisórios aprovados foram: Alexando Alves da Silva

CAU nº 177314-3, André Ferreira Guimarães CAU nº 177309-7, Clicia Haiane Gomes

da Silva CAU nº 177312-7, Jéferson Marçal Mota CAU nº177313-5, Jennifer Caroline

Felipe Tivirolli CAU nº 178102-2, Maycon Brito Santos CAU nº 177326-7, Rainei

Roger Perreira Ferreira CAU nº 176998-7, Randerson Bezerra CAU nº 177328-3, Taís

Carvalho Lemos CAU nº 177329-1, Tawanna Caroline da Silva CAU nº 177330-5,

Thaiene Lira Rangel CAU nº 177331-3, Wagner Daniel Borba de Souza CAU nº

177333-0. Todos os profissionais foram apreciados e deferidos pela CEFEP e aprovados

pelo plenário do CAU/RO. 5.2. Origem: Comissão de Atos Administrativos e

Finanças  – CAF - 5.2.1 Projeto de Deliberação Plenária que homologa: a Prestação

de Contas referente ao Segundo Trimestre, a Reprogramação Orçamentária de

2016 e o Plano de Ação e Orçamento de 2017. A presidente Raísa Tavares passou a

palavra ao gerente administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA, que inicialmente

apresentou aos conselheiros presentes à prestação de contas do segundo trimestre

aprovada inicialmente pela Comissão de Atos Administrativos e Financeiros – CAF.

Começou informando a arrecadação do CAU/RO de janeiro a junho de 2016 referentes

a anuidades, taxas e multas, RRTs além de repasse do fundo de apoio. Em seguida

foram apresentadas aos conselheiros as despesas de modo geral realizadas pelo

conselho no período citado além de detalhar essas mesmas despesas por centro de custo.

Após a apresentação foi dado a palavra aos conselheiros presentes e aprovado por

unanimidade por todos os conselheiros titulares presentes. Seguindo a reunião o gerente

administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA iniciou a apresentação da reprogramação

orçamentária 2016 informando que a estimativa de receita do CAU/RO para o segundo

trimestre desse ano será de R$ 34.769,00 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e

nove reais) de acordo com o CAU/BR. Diante disso foi apresentada a proposta de

estimativa de despesas de acordo com a proposta de receita informada pelo CAU/BR

que serão destinadas a: capacitação de funcionários e colaboradores R$ 2.549,42 (dois

mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), férias de

funcionários R$ 15.225,00 (quinze mil, duzentos e vinte e cinco reais), participação de

conselheiros em reuniões R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais),
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material de expediente R$ 7.490,58 (sete mil quatrocentos e noventa reais e cinquenta e

oito reais), projeto de estudo de gestão do CSC R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove

reais) que por fim totalizará R$ 34.769,00. Dito isto, foi dado à palavra aos conselheiros

presentes e por fim foi aprovado por todos. Seguindo a pauta da Comissão de Atos

Administrativos e Finanças foi apresentado a proposta do plano de ação e orçamento do

CAU/RO para o ano de 2017 onde constam os projetos e atividades a serem

desempenhadas pelo conselho em 2017. O gerente administrativo CÁSSIO SOUSA

expôs aos conselheiros as estimativas de receitas tanto próprias quanto o repasse do

fundo de apoio que o CAU/RO terá no próximo ano que serão de R$ 1.267,526,00 (Um

milhão duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos e vinte seis reais), prosseguindo

foram apresentadas as despesas estimadas para cada centro de custo. Após a

apresentação foi aberta a palavra aos conselheiros e posterior votação da pauta. Não

houve questionamento por parte dos conselheiros e com isso foi aberta a votação, sendo

por fim aprovada por unanimidade por todos. 5.3. Origem: Comissão de Ética e

Disciplina   - CED: Dando prosseguindo a reunião o conselheiro CRISTÓVÃO

OTERO comentou sobre o processo ético em análise pela CED-CAU/RO e que a

viagem a Curitiba onde puderam participar toda a comissão foi bastante esclarecedora

na questão ou não da possibilidade de pessoas ligadas indiretamente autuarem no

processo. Visto que de acordo com a lei isso não é possível, o conselheiro irá despachar

a decisão da comissão para a presidência para que posteriormente ser encaminhado ao

CAU/BR. 5.4 . Origem: Presidência: A presidente RAISA TAVARES pediu a palavra

para alguns informes. Inicialmente informou aos conselheiros que a minuta do

regimento interno com os devidos ajustes feitos em reuniões plenárias do CAU/RO foi

encaminhada a presidência do CAU/BR para a devida análise e posterior homologação.

Em seguida informou aos presentes os envio das cartas abertas aos partidos políticos

que concorrem a mandatos eletivos municipais mostrando a importância do

planejamento urbano na cidade onde vivemos. Por fim, informou que um acadêmico da

primeira turma de arquitetura e urbanismo da FIMCA entrou com uma ação

indenizatória solicitando da justiça danos morais e materiais do CAU/RO no

cancelamento de seu registro, esclareceu que a documentação foi encaminhada a

assessoria jurídica para as devidas providências, por fim deu a palavra aos conselheiros

para considerações ou informes, como não houve a presidente Raísa Tavares deu por

encerrada a reunião plenária ordinária. 6.    Encerramento: Eu, Cássio Sousa

Nascimento..............................................., funcionário do CAU/RO que atuei, inclusive
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para lavratura desta Ata, de ordem da Presidente Raísa Tavares Thomaz.

Definitivamente lida e aprovada por todos e assinada

Porto Velho, 27 de setembro de 2016.

_______________________
Raísa Tavares Thomaz

Presidente do CAU/RO
CAU nº A70879-8

_____________________________
Heverton Luiz Nascimento do Carmo

Conselheiro Estadual Titular
CAU nº A103675-0

_________________________
Paulo Henrique Souza Barbosa

Conselheiro Estadual Suplente
CAU nº A122164-7 

_________________________
Heitor Carlos Moreira Filho

Conselheiro Estadual Suplente
CAU nº A9939-2

_________________________
Stainer Barbosa Barbosa

Conselheira Estadual Titular
CAU nº A83244-8

_________________________
Roseana de Almeida Vasconcelos 

Conselheira Federal 
CAU nº A22582-7

_________________________
Cássio Sousa Nascimento

Gerente Administrativo e Financeiro


