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ATA DA QUINTA REUNIÃO PLENÁRIA - INSTALAÇÕES DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE RONDÔNIA - CAU/RO. 

Ocorreu no dia 30 de Abril de 2012, às 15:00 , no PORTO SHOPPING, situado na Avª Carlos Gomes
Nº 1223, 3º piso-sala de reunião, B/ centro- Porto Velho/RO, iniciado os trabalhos se fizeram
presentes os Conselheiros: João Alves de Lacerda (presidente); kacianni Moretto Santos
(vice presidente); Cristóvão Otero de Aguiar Araújo (Conselheiro Titular Estadual). Deu inicio então
o Presidente João Alves de Lacerda, expondo a pauta da reunião: As instalações do CAU-RO que
já havia sido locado a sede onde irá funcionar, apresentando o contrato de locação, no mesmo
endereço da reunião na sala 213, para que enfim pudéssemos estrutura o CAU-RO. Foi falado
sobre as cotações de preço do telefone/internet, moveis e ar-condicionado para a sala. Falamos
sobre contratar uma secretaria para CAU-RO onde os mesmos concordaram. Foi apresentado
para os conselheiros o TERMO DE TITULARIDADE E RESPONSBILIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL
DE PESSOAS JURIDICA, juntamente com o Aparelho, para que todos estivessem cientes da
compra feita pelo CAU-RO para seu funcionamento junto à contabilidade, onde o mesmo fica em
puder da contabilidade (D.DUWE), contratada pelo CAU-RO. Foi colocado também em pauta que
o Tesoureiro Cristóvão Otero de Aguiar Araújo deveria assinar o cheque no valor de R$ 1.250,00
para o pagamento da Empresa de contabilidade D.DUWE, onde o mesmo recusou-se no
momento, se comprometendo a ir no dia 03/04/2012 levar o cheque no endereço da empresa,
juntamente com kacianni Moretto Santos da administração é o Presidente para efetuar o
pagamento,  ficando assim combinado. Logo após a vice presidente kacianni Moretto Santos,
pediu a palavra para falar de algumas Reclamações recebidas sobre o mau atendimento do
Conselheiro Cristóvão Otero de Aguiar Araújo, a outros colegas de profissão sobre assuntos do
CAU-RO, Tendo uma reclamante ARQUITETA FRANCINE DE LIMA WEBWER CALEFFI que levou
pessoalmente por escrito sua reclamação dizendo que ficou desapontada com o mesmo que
deveria presta toda e qualquer informação referente ao CAU-RO, pois o mesmo realizou um
Treinamento em Brasília para isso. Por fim, a palavra foi concedida àquele que dela quisesse fazer
uso e, o Conselheiro Cristóvão Otero de Aguiar Araújo se defendeu das acusações ficando assim
conversados, não existindo mais manifestações, e nada mais havendo a tratar, às 17:00 , o
Presidente João Alves De Lacerda, agradeceu a participação de todos os presentes e deu por
encerrada a Sessão devidamente conferida, assessorado por mim, Vice Presidente Kacianne
Moretto Santos ................................., que atuei, inclusive como Secretária 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 Abril de 2012. 
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