ATA DA 71ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE
2018.
1

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às nove horas, reúne-se o Plenário

2

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia – CAU/RO, na sede do Conselho

3

localizado na Avenida Carlos Gomes, quinhentos e um Bairro Caiari, Porto Velho-RO, sob a

4

presidência de Ana Cristina Lima Barreiros da Silva, e a participação dos conselheiros:

5

Adson Jenner de Araújo Moreira, Antonio Lopes Balau Filho, Heverton Luiz Nascimento do

6

Carmo, Marcelo Bezerra do Nascimento, Nadine Lessa Figueredo Campos, Conselheira

7

Federal Roseana de Almeida Vasconcelos, o Conselheiro Rodrigo Selhorst e Silva justificou

8

sua ausência. Colaboradores: Cássio Sousa Nascimento – Gerente Administrativo e

9

Financeiro, Max Queinon Batista de Sousa – Gerente Técnico, Audrey Faiands Carvalho

10

Macedo – Agente de Fiscalização, Marcelo Estebanez Martins – Assessor Jurídico. 1.

11

Abertura: A presidente CRISTINA BARREIROS, às nove horas do dia vinte e sete do mês

12

de janeiro de dois mil e dezoito, inicia a septuagésima primeira Plenária Ordinária do

13

CAU/RO. 2. Verificação de pauta: A presidente lê a pauta da septuagésima primeira Reunião

14

Plenária Ordinária do CAU/RO aos presentes e pergunta se os conselheiros têm o interesse de

15

incluir alguma pauta na reunião. A conselheira NADINE LESSA pergunta ao plenário se

16

haverá a apreciação de alteração de mudança das datas das reuniões, a presidente responde que

17

o conselheiro Antonio Balau havia sugerido que a reunião plenária seja realizada nas sextas-

18

feiras logo após as reuniões das comissões, porém a presidente crê que não seja produtivo

19

concentrar a plenária no mesmo dia das reuniões das comissões, o que tornaria as mesmas

20

cansativas. O conselheiro ANTONIO BALAU sugere que as reuniões plenárias sejam na sexta-

21

feira no período noturno ou aos sábados no período da tarde, visando compatibilizar com a

22

carga de trabalho da IES onde é docente. A presidente lembra aos presentes que as reuniões são

23

nos últimos dias de cada mês e crê que não haverá dificuldades visto que são apenas dois dias

24

de cada mês. A presidente coloca em votação a sugestão levantada pelo conselheiro ANTONIO

25

BALAU e com cinco votos e uma ausência foram mantidas as reuniões de comissão e plenária,

26

nas últimas sextas-feiras e manhãs de sábados de cada mês respectivamente. 3. Leitura da Ata

27

da 70º Reunião Plenária Ordinária: A presidente solicita ao gerente administrativo e

28

financeiro Cássio Sousa a leitura da ata da septuagésima Reunião Plenária Ordinária. Após

29

ajustes solicitados, a presidente coloca em votação a ata e com cinco votos e uma ausência é

30

aprovada. 4. Comunicações – 4.1 Da Presidência, dos Conselheiros e da Conselheira

31

Federal: A presidente inicia agradecendo a presença de todos e passa a palavra aos

32

coordenadores das comissões ordinárias. A conselheira federal ROSEANA VASCONCELOS

33

pede a palavra e informa que participou da primeira reunião plenária do CAU/BR no qual

34

foram definidos os membros das comissões ordinárias, reunião na qual se tornou membro da
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35

Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR e coloca-se a disposição dos conselheiros para

36

tratar assuntos entre os conselheiros estaduais e o CAU/BR. 5. Origem – 5.1 Presidência 5.1.1

37

Informes quanto ao Termo de Cooperação entre o CAU/RO e a SEMTRAN: A presidente

38

CRISTINA BARREIROS comenta a reunião ocorrida entre os representantes do CAU/RO e a

39

SEMTRAN onde foram tratados temas quanto a elaboração de concurso público de projeto

40

para as paradas de ônibus na cidade de Porto Velho, informa que na reunião a secretaria de

41

trânsito propôs que o CAU/RO elaborasse o edital do concurso além de providenciar a

42

premiação aos vencedores e propôs também a participação de acadêmicos de arquitetura e

43

urbanismo. A presidente orientou ao secretário municipal sobre o papel do Conselho e que não

44

há recursos destinados para a premiação, informou ao mesmo que o Instituto dos Arquitetos do

45

Brasil – IAB é que tem expertise na elaboração de editais de concurso público, fato

46

corroborado pelo conselheiro ANTONIO BALAU, mas que o Conselho está à inteira

47

disposição para auxiliar da melhor forma possível a prefeitura de Porto Velho e esclareceu que

48

em se tratando de concurso público a participação deve ser apenas de profissionais arquitetos e

49

urbanistas, podendo ter a participação de acadêmicos desde que membros de equipe técnica. A

50

presidente na reunião propôs a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica entre CAU/RO

51

e SEMTRAN para inicio de uma parceira com troca de informações e experiências entre ambos

52

os órgãos. 5.1.2 Informes quanto a participação do CAU/RO na aula inaugural do IFRO

53

em Vilhena: A presidente informa aos conselheiros presentes o convite feito pela coordenação

54

do curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

55

de Rondônia – IFRO para a participação do CAU/RO na abertura do ano letivo 2018/1,

56

informa ainda que a conselheira Josiene Pereira junto com os assessores do CAU/RO irão

57

representar o Conselho, apresentando aos acadêmicos o Projeto CAU/Jovem na aula inaugural

58

do semestre. 5.1.3 Informes quanto a participação do CAU/RO nas reuniões do

59

Concidades em Cacoal e Porto Velho: A presidente comenta sobre os ofícios encaminhados

60

pelas prefeituras municipais de Cacoal e Porto Velho solicitando do CAU/RO representantes

61

para a composição de membros do Concidades. A presidente convidou o conselheiro

62

RODRIGO SELHORST para participação do Concidades em Cacoal, além do conselheiro

63

sugerir a indicação de um profissional arquiteto e urbanista da cidade para ser seu suplente. Em

64

Porto Velho, a presidente CRISTINA BARREIROS indica para representar o CAU/RO os

65

conselheiros ANTONIO BALAU e CARLA TAMES, respectivamente titular e suplente. 5.1.4

66

Convite Fórum de Presidentes em São Paulo no dia 08 de fevereiro: A presidente informa o

67

convite recebido para participação do Fórum de Presidentes que acontecerá em São Paulo no

68

dia oito de fevereiro do corrente no qual serão discutidos temas, como a regulamentação do

69

Fórum de Presidentes além das consequências do ensino a distância de Arquitetura e

70

Urbanismo no Brasil, informa ainda que a mesma representará o CAU/RO no encontro. A
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71

presidente antes de passar a palavra aos coordenadores lembra que deseja que os mesmos

72

tragam os encaminhamentos para a plenária, ficando os assessores com o papel de apoio, como

73

é feito nas plenárias do CAU/BR. 5.2 Comissão de Ética e Disciplina – CED/CAURO –

74

Encaminhamentos da CED-CAU/RO: A presidente passa a palavra ao coordenador da CED-

75

CAU/RO ANTONIO BALAU que comenta as pautas tratadas na reunião da comissão.

76

Inicialmente fala sobre a ausência da conselheira Daniela Santos e também a apresentação das

77

atividades a serem desempenhadas pela comissão além dos andamentos dos processos éticos.

78

No processo referente a denúncia de plágio advindo do CREA-RO que foi posteriormente

79

devolvido ao referido conselho para as medidas cabíveis aos profissionais registrados, foi

80

definido pelo CREA-RO o arquivamento do processo por conta da prescrição do mesmo. O

81

coordenador ANTONIO BALAU informa que diante disso foi elaborada uma deliberação da

82

CED-CAU/RO para que essa decisão do CREA-RO seja informada ao profissional arquiteto e

83

urbanista denunciante. A conselheira NADINE LESSA comenta que na reunião da CED-

84

CAU/RO foi debatido a criação de campanhas informativas aos profissionais arquitetos e

85

urbanistas mostrando a importância da ética na arquitetura e urbanismo. O coordenador da

86

CED-CAU/RO ANTONIO BALAU comenta sobre o andamento do processo ético número três

87

de dois mil e dezesseis e que o mesmo está aguardando um posicionamento jurídico. O

88

coordenador da CED-CAU/RO ANTONIO BALAU informa que na reunião da comissão foi

89

levantado à sugestão de propor ao CAU/BR a criação de notificações ao arquiteto e urbanista

90

que tenha processo ético no CAU de seu Estado em seu ambiente profissional do SICCAU

91

tendo a possibilidade de visualizar e verificar os processos em andamento. O gerente técnico

92

MAX QUEINON comenta que a sugestão é válida, contudo crê que por conta dos custos que

93

isso trará aos CAU/UFs a proposta possivelmente não será aprovada pelo CAU/BR. A

94

presidente CRISTINA BARREIROS pergunta ao assessor jurídico do CAU/RO quais as ações

95

que o CAU/RO pode tomar no caso desse processo ético. O assessor jurídico MARCELO

96

ESTEBANEZ responde que deve constar no processo as tentativas de localização do

97

profissional nos endereços conhecidos, se após as tentativas não houver êxito o Conselho deve

98

publicar a notificação em jornal de grande circulação visto que o profissional está em local

99

incerto e não sabido, não podendo constar o nome do denunciado. A conselheira NADINE

100

LESSA pergunta se há no registro do profissional a emissão recente de RRTs, o gerente

101

administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA informa que no ambiente profissional não consta

102

a emissão de novos RRTs. 5.3 Comissão de Atos Administrativos e Finanças –

103

CAF/CAURO – 5.3.1 Informes sobre o Plano de Ação e Orçamento CAU/RO: A

104

presidente CRISTINA BARREIROS passa a palavra ao coordenador da CAF-CAU/RO

105

HEVERTON LUIZ que inicia informando aos presentes o Plano de Ação e Orçamento do

106

CAU/RO aprovado em dois mil e dezessete esclarecendo que há a possibilidade de reajustes
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107

caso o plenário ache necessário. Em seguida o coordenador da CAF-CAU/RO passa a palavra

108

ao gerente administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA que inicia apresentando aos presentes

109

as diretrizes elaboradas pelo CAU/BR aos CAU/UFs referente ao orçamento de dois mil e

110

dezoito, informa que conforme as diretrizes e segundo o INPC para dois mil e dezoito, o valor

111

da anuidade para pessoa física e jurídica é estimada no valor de quinhentos e quarenta e três

112

reais e cinquenta centavos e o Registro de Responsabilidade Técnica é estimado em noventa e

113

três reais e dezesseis centavos e que arrecadação própria do CAU/RO leva em consideração

114

esses valores. Dando continuidade o gerente administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA

115

apresenta os percentuais mínimos determinados pelo CAU/BR a serem implantados:

116

Fiscalização – Mínimo vinte pontos percentuais das receitas de arrecadação; Atendimento e

117

relacionamento aos arquitetos e urbanistas – Mínimo dez pontos percentuais das receitas de

118

arrecadação; Relacionamento com a sociedade – Mínimo três pontos percentuais da

119

arrecadação; Treinamento de funcionários e conselheiros – Mínimo dois pontos percentuais e

120

Máximo de quatro pontos percentuais do total das despesas com funcionários; Patrocínio –

121

Máximo cinco pontos percentuais das receitas de arrecadação; ATHIS – Mínimo dois pontos

122

percentuais das receitas de arrecadação. Em seguida, o gerente administrativo e financeiro

123

apresenta aos conselheiros a estimativa orçamentária para dois mil e dezoito que será de um

124

milhão, cento e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais. Desse total setecentos e

125

oitenta e três mil e setecentos e cinquenta e oito reais serão advindos de receitas próprias:

126

anuidades pessoa física, jurídica, RRTs, taxas e multas e aplicação financeira e trezentos e

127

oitenta e um mil e seiscentos e cinco reais serão repasses do Fundo de Apoio ao CAU/RO. A

128

conselheira NADINE LESSA pergunta o que são os valores de pessoa física e jurídica

129

apresentados. O gerente administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA responde que são as

130

estimativas de arrecadação de anuidades de profissionais e empresas registradas no CAU/RO.

131

O conselheiro MARCELO BEZERRA sugere a criação de campanhas informativas mostrando

132

a importância da atualização dos dados dos profissionais arquitetos e urbanistas para a

133

verificação da adimplência dos profissionais, sugestão corroborada tanto pelos conselheiros

134

ANTONIO BALAU quanto pela conselheira NADINE LESSA. Em seguida, o gerente

135

administrativo e financeiro apresenta as despesas previstas para o ano de dois mil e dezoito

136

separadas por centro de custo, segundo os limites estratégicos. O coordenador da CAF-

137

CAU/RO HEVERTON LUIZ comenta que estão inclusos no planejamento orçamentário as

138

vagas destinadas para o concurso público. A conselheira NADINE LESSA pergunta como

139

serão realizado os gastos referentes a apoio institucional e ATHIS, o coordenador da CAF-

140

CAU/RO HEVERTON LUIZ responde que serão utilizados da mesma forma que foram feitos

141

no ano de dois mil e dezessete, por meio da publicação de editais de chamada pública. A

142

conselheira NADINE LESSA relembra que no final de dois mil e dezessete foram lançados
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143

editais e pede que em dois mil e dezoito os editais contemplem um tempo maior de divulgação

144

para que não haja desconforto aos colegas arquitetos e urbanistas, visto que no ano passado o

145

tempo para apresentação das propostas eram exíguos. O coordenador da CAF-CAU/RO

146

comenta que a publicação dos editais em dois mil e dezessete foi um grande avanço visto que

147

nos anos anteriores isso não havia ocorrido. A presidente CRISTINA BARREIROS levanta a

148

proposta de utilizar parte do recurso de apoio institucional para a realização de concursos de

149

monografias nos moldes do Opera Prima para premiação dos melhores trabalhos de conclusão

150

de curso em arquitetura e urbanismo no Estado. O conselheiro MARCELO BEZERRA

151

pergunta quais tipos de proposta de apoio e/ou ATHIS são analisadas pelo CAU/RO. O

152

coordenador da CAF-CAU/RO HEVERTON LUIZ responde que propostas que tenham temas

153

voltados à área de arquitetura e urbanismo são apreciadas pela CAF-CAU/RO. Em seguida o

154

gerente administrativo e financeiro apresenta o orçamento das comissões ordinárias e da

155

presidência para o ano de dois mil e dezoito. Aproveitando o tema, a conselheira NADINE

156

LESSA pergunta ao plenário os valores de diárias e deslocamentos para pessoas a serviço do

157

CAU/RO. O gerente administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA responde que os valores

158

pagos levam em consideração o ato administrativo número três de dois mil e treze que

159

estabelece que o valor da diária intermunicipal para conselheiros/convidados é no valor de

160

trezentos e vinte e cinco reais sendo pago uma única vez o valor de deslocamento, diária

161

intermunicipal para funcionário o valor da diária e do deslocamento é de duzentos e cinquenta

162

reais. Para viagens fora do Estado os valores das diárias são seiscentos e cinquenta reais para

163

conselheiros/convidados e quinhentos reais para funcionários. Esclarece que os valores de

164

deslocamentos para ambos os casos é o mesmo valor da diária e para reuniões, os valores pagos

165

são de cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos. O gerente técnico MAX QUEINON

166

esclarece que o pagamento de deslocamento é pago uma única vez independente da quantidade

167

de dias a serviço. O coordenador da CAF-CAU/RO HEVERTON LUIZ comenta a

168

impossibilidade financeira do CAU/RO arcar com os deslocamentos aos conselheiros que

169

residem em Porto Velho e pede a presidência uma decisão quanto ao caso. A presidente

170

CRISTINA BARREIROS abre a questão aos presentes e solicita propostas a serem apreciadas

171

pelo plenário. O conselheiro ANTONIO BALAU sugere a interrupção do pagamento dos

172

deslocamentos aos conselheiros residentes em Porto Velho até a reprogramação orçamentária

173

que ocorrerá em julho de dois mil e dezoito para verificar se com o aumento das receitas do

174

Conselho poderá arcar com os pagamentos. O conselheiro MARCELO BEZERRA pergunta se

175

há a possibilidade de diminuir o valor do deslocamento, sugestão levantada anteriormente pelo

176

conselheiro ANTONIO BALAU na reunião da CED-CAU/RO. O coordenador da CAF-

177

CAU/RO HEVERTON LUIZ sugere que as propostas levantadas sejam estudadas e

178

apresentadas na próxima reunião da comissão e que posteriormente sejam levadas a discussão
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179

do plenário. A presidente CRISTINA BARREIROS pergunta se todos concordam com a

180

sugestão do conselheiro HEVERTON LUIZ, sugestão acatada por todos, ficando assim para a

181

próxima plenária do CAU/RO. 5.3.2 Aprovação da minuta do Regimento Interno: Dando

182

continuidade, o coordenador da CAF-CAU/RO informa que a minuta do regimento interno do

183

CAU/RO foi elaborada levando em consideração a publicação da resolução número cento e

184

trinta e nove do CAU/BR no qual determina a atualização dos regimentos dos CAU/UFs,

185

comenta que a minuta do regimento foi apreciada pela gestão passada, contudo foram

186

reencaminhadas para ajustes no corpo do seu texto. Esclarece que a última análise feita pela

187

COA-CAU/BR indicava dois ajustes a serem feitos: especificar as atribuições da comissão

188

especial e a composição do Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo – CEAU. A

189

presidente CRISTINA BARREIROS explana que deve dar um voto de confiança a gestão

190

passada pelo trabalho feito na análise e apreciação da minuta do regimento interno e sugere que

191

o plenário verifique os pontos levantados pela COA-CAU/BR para aprovação de todos. O

192

coordenador da CAF-CAU/RO passa a palavra ao gerente administrativo e financeiro CÁSSIO

193

SOUSA que inicia apresentando a minuta apreciada pela COA-CAU/BR com os pontos a

194

serem corrigidos pelo plenário do CAU/RO. Em seguida o gerente administrativo lê aos

195

presentes a atribuição da comissão especial e também sobre a composição do CEAU. O

196

conselheiro ANTONIO BALAU pergunta se há a possibilidade de inclusão de outras entidades

197

como integrantes do CEAU, a presidente CRISTINA BARREIROS responde que a partir do

198

momento que novas entidades de arquitetos e urbanistas sejam instituídas no Estado as mesmas

199

podem fazer parte do Colegiado, seguindo o rito regimental de apreciação da CAF e

200

homologação do plenário. Dito isto, a presidente pôs em votação a minuta do regimento interno

201

do CAU/RO e com seis votos favoráveis foi aprovado o documento. 5.3.3 Informes sobre os

202

contratos continuados: O coordenador da CAF-CAU/RO comenta sobre os contratos

203

continuados do CAU/RO informando que na gestão passada houve uma preocupação quanto

204

aos contratos e informa que a nova gestão do Conselho deve verificar o andamento dos

205

mesmos, se há a vantagem para a continuidade ou não, informa ainda que há falhas processuais

206

sanáveis e que com os ajustes fiquem regulares e assim não acarrete sanções do TCU. Em

207

seguida o coordenador da CAF-CAU/RO passa a palavra ao gerente administrativo e financeiro

208

CÁSSIO SOUSA apresentando aos conselheiros presentes os contratos continuados e sua

209

vigência, mostra que atualmente o CAU/RO conta com cinco contratos: assessoria contábil e

210

jurídica, segurança predial, limpeza e agenciamento de viagens, informa ainda as assinaturas,

211

fiscais, ato normativo e renovações de cada um dos contratos. O coordenador HEVERTON

212

LUIZ pergunta os parâmetros de reajuste dos contratos continuados do Conselho. O gerente

213

administrativo e financeiro responde que os contratos levam em conta os percentuais

214

permitidos pela Lei número oito mil seiscentos e sessenta e seis de mil novecentos e noventa e
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215

três. O coordenador comenta que nas renovações dos contratos deve-se levar em consideração

216

o preço de mercado para a tomada de decisão e que essa pesquisa deve constar nos autos do

217

processo e lembra a importância do fiscal no andamento do processo. O conselheiro

218

HEVERTON LUIZ solicita da presidência uma verificação e revisão nos contratos. A

219

conselheira NADINE LESSA sugere que na revisão do contrato de assessoria jurídica o

220

CAU/RO seja assistido por um advogado com experiência. No contrato de agenciamento de

221

viagens, o conselheiro ANTONIO BALAU indica a utilização de suprimento de fundos para a

222

aquisição de passagens evitando preços abusivos, o gerente administrativo e financeiro

223

CÁSSIO SOUSA respondeu que a contratação da empresa de agenciamento de passagens foi

224

feito por meio de adesão a ata de registro de preço. 5.3.4 Informes da CAF-CAU/RO: O

225

coordenador da CAF-CAU/RO HEVERTON LUIZ deixa como encaminhamento a solicitação

226

de registro das entidades que farão parte do CEAU. A presidente CRISTINA BARREIROS

227

comenta que só após a aprovação da minuta do regimento interno que essa solicitação deve ser

228

prosseguida, visto que regimentalmente não existe o CEAU. Outro informe dito pelo

229

coordenador da CAF-CAU/RO HEVERTON LUIZ é a realização de estudo de viabilidade

230

orçamentária para a aquisição de certificação digital aos conselheiros. 5.4 Comissão de

231

Ensino, Formação e Exercício Profissional – CEFEP/CAURO – 5.4.1 Realização de

231

Seminário da CPP em Rondônia: O coordenador da CEFEP-CAU/RO ADSON JENNER

233

informa sobre a proposta do Seminário de Empreendedorismo e ATHIS que será no dia cinco e

234

seis de março que contará com a participação do SEBRAE com a palestra SEBRAE TEC e

235

também com os membros da Comissão de Política Profissional – CPP-CAU/BR. 5.4.2

236

Informes sobre parecer quanto a questionamento do Corpo de Bombeiros: O coordenador

237

da CEFEP-CAU/RO ADSON JENNER pede ao gerente técnico MAX QUEINON que

238

contextualize a questão sobre o questionamento do Corpo de Bombeiros quanto a atribuição de

239

profissional arquiteto e urbanista na elaboração de projeto de combate a incêndio e pânico. O

240

gerente técnico MAX QUEINON comenta que em dois mil e dezessete o CREA-RO publicou

241

uma nota oficial informando que apenas engenheiros com especialização em engenharia de

242

segurança no trabalho teria a atribuição para a realização dessa atividade e que por conta dessa

243

informação muitos profissionais arquitetos e urbanistas mostraram insegurança quanto ao papel

244

do CREA-RO quanto ao caso. Em seguida o coordenador da CEFEP-CAU/RO apresenta ofício

245

enviado pelo Corpo de Bombeiros ao CAU/RO perguntando se profissional arquiteto e

246

urbanista pode realizar projeto de combate de incêndio e pânico e em seguida apresenta aos

247

conselheiros presentes o parecer elaborado pelo conselheiro Giovani Barcelos feito em dois mil

248

e dezessete no qual afirma que profissional arquiteto e urbanista de acordo com a lei de criação

249

do CAU e a resolução número vinte e um do CAU/BR tem a atribuição para tal atividade. A

250

presidente CRISTINA BARREIROS questiona se a atribuição voltada a pânico consta nos
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251

normativos do CAU. O gerente técnico MAX QUEINON responde que na resolução número

252

vinte e um consta apenas a realização de projetos de combate a incêndio. A presidente

253

CRISTINA BARREIROS sugere que o tema volte novamente a discussão da CEFEP para

254

apreciação e elaboração de um novo parecer para que seja encaminhado a CEP-CAU/BR para

255

verificar se profissional arquiteto e urbanista tem esse atribuição de elaboração de projeto de

256

incêndio e pânico. A presidente CRISTINA BARREIROS pergunta se a CEFEP concorda com

257

a sugestão levantada e com a anuência dos membros da comissão o tema será apreciado

258

novamente. 5.4.3 Homologação dos Registros Profissionais: O coordenador da CEFEP-

259

CAU/RO ADSON JENNER em seguida apresenta ao plenário os registros apreciados pela

260

comissão, que foram: Clara Juliana Jaques Vidal; Natanael Teixeira da Silva; Thamyris Raquel

261

Alves Cantarela. . 6.

262

BARREIROS dá por encerrada a septuagésima primeira reunião plenária ordinária do

263

CAU/RO; onde eu, Cássio Sousa Nascimento..............................................., funcionário do

264

CAU/RO atuo e lavro esta Ata, de ordem da Presidente CRISTINA BARREIROS que será

265

lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar a presidente CRISTINA

Porto Velho, 27 de janeiro de 2018.

_______________________

_____________________________

Ana Cristina Lima Barreiros da Silva
Presidente do CAU/RO
CAU nº A10737-9

Adson Jenner de Araújo Moreira
Vice-Presidente do CAU/RO
CAU nº A46617-4

_________________________

_________________________

Heverton Luiz Nascimento do Carmo
Conselheiro Estadual Titular

Antonio Lopes Balau Filho
Conselheiro Estadual Titular
CAU nº A117975-6

CAU nº A103675-0

________________________

_________________________

Nadine Lessa Figueredo Campos
Conselheira Estadual Titular
CAU nº A100868-4

Marcelo Bezerra do Nascimento
Conselheiro Estadual Titular
CAU nº 149444-9

_________________________
Audrey Faiands Carvalho Macedo
Agente de Fiscalização do CAU/RO
CAU nº A106579-3

_________________________
Max Queinon Batista de Sousa
Gerente Técnico do CAU/RO
CAU nº A109018-6
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_________________________
Marcelo Estebanez Martins
Assessor Jurídico do CAU/RO
Estebanez Martins Advogados Associados

_________________________
Cássio Sousa Nascimento
Gerente Administrativo e Financeiro do
CAU/RO
Mat. 850390
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