ATA DA 77ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2018.
1

Aos vinte e oito dias do mês de julho 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, Reny da Silva Vera, Nadine Lessa Figueredo Campos,

6

Rodrigo Selhorst e Silva e Silvana Maria dos Santos. Colaboradores: Cássio Sousa

7

Nascimento – Gerente Administrativo, Max Queinon Batista de Sousa – Gerente Técnico,

8

Audrey Faiands Carvalho Macedo – Agente de Fiscalização, Marcelo Estebanez Martins –

9

Assessor Jurídico. 1. Abertura: A presidente CRISTINA BARREIROS, às nove horas do dia

10

vinte e oito do mês de julho de dois mil e dezoito, inicia a septuagésima sétima Plenária

11

Ordinária do CAU/RO. 2. Verificação de pauta: A presidente lê a pauta da septuagésima

12

sétima Reunião Plenária Ordinária do CAU/RO aos presentes e pergunta se os conselheiros têm

13

o interesse de incluir alguma pauta na reunião, como não houve a presidente CRISTINA

14

BARREIROS inicia a plenária. 3. Leitura da Ata da 76ª Reunião Plenária Ordinária: A

15

presidente passa a palavra ao gerente administrativo e financeiro do CAU/RO que inicia a

16

leitura da ata da septuagésima sexta Reunião Plenária Ordinária, após a leitura e ajustes a

17

presidente CRISTINA BARREIROS coloca em votação a ata em questão e com votos dos

18

conselheiros: Adson Jenner de Araújo Moreira, Reny da Silva Vera, Nadine Lessa Figueredo

19

Campos, Rodrigo Selhorst e Silva e Silvana Maria dos Santos é aprovada. 4. Comunicações –

20

4.1 Da Presidência, dos Conselheiros e da Conselheira Federal: 4.1.1: Informes sobre o

21

Planejamento Estratégico do CAU/RO: A presidente informa o prazo estipulado pelo

22

CAU/BR para envio do Planejamento Estratégico e Orçamentário 2019 pelos CAU/UFs até o

23

dia 28/09 e comenta a participação do CAU/RO no grupo de trabalho voltado a planejamento

24

criado pelo Fórum de Presidentes com objetivo de discutir e aprimorar a elaboração do

25

planejamento por parte dos CAU/UFs comenta que a estimativa do CAU/BR em 2019 aconteça

26

diminuição do repasse do Fundo de Apoio e ressalta a importância de criação de projetos por

27

parte de todos, pois nos próximos anos o CAU/RO possivelmente deixará de receber o repasse.

28

A presidente sugere a adoção do modelo apresentado pelo grupo de trabalho adequando aos

29

moldes estabelecidos pelas diretrizes feitas pelo CAU/BR e pede que cada comissão ordinária

30

apresente ao menos dois projetos a serem implantados em 2019. A presidente apresenta modelo

31

de projeto elaborado pela CAF-CAU/RO no qual destina recursos para utilização da ATHIS na

32

cidade de Porto Velho e sugere que as comissões adotem esse modelo para os demais que

33

poderão ser criados. A presidente apresenta aos presentes uma minuta de projetos a serem

34

elencados pelo conselho nos próximos anos divididos em cinco eixos: CAU-CAU, CAU-

35

ARQUITETOS, CAU-SOCIEDADE, CAU-CIDADES, CAU-ÓRGÃOS PÚBLICOS tendo em
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36

cada eixo projetos a serem definidos e sugere uma adequação do modelo proposto no Fórum de

37

Presidentes com as diretrizes do CAU/BR. A presidente sugere que seja marcada reunião

38

extraordinária das comissões e plenária para debate e discussão de projetos a serem

39

implantados em 2019 sejam nos dias 17 e 18 de agosto. Os conselheiros RODRIGO

40

SELHORST e NADINE LESSA sugere a participação de todos os conselheiros titulares e

41

suplentes na elaboração do planejamento para 2019. A presidente pôs em votação e com por

42

unanimidade foi aprovado. A conselheira NADINE LESSA recomenda que seja enviado a

43

todos os conselheiros o projeto elaborado pela CAF-CAU/RO para nas reuniões extraordinárias

44

sejam debatidos e apreciados por todos os conselheiros. 5. Ordem do dia - 5.2 Comissão de

45

Ética e Disciplina – CED/CAURO – Encaminhamentos da CED-CAU/RO: O conselheiro

46

RODRIGO SELHORST comenta a proposta da CED-CAU/RO na elaboração de projeto de

47

conscientização junto aos profissionais e acadêmicos quanto ao código de ética por meio de

48

materiais gráficos, foi apresentado na reunião da comissão proposta de alguns itens a serem

49

confeccionados, o conselheiro comenta que foi sugerido a inclusão de outros itens e foi

50

repassado essas sugestões para a gerência administrativa e financeira para cotação de preços e

51

apresentação para a comissão na próxima reunião. A presidente pergunta se os materiais serão

52

entregues para os acadêmicos no inicio ou no fim da graduação. O conselheiro RODRIGO

53

SELHORST sugere que uma comunicação entre as coordenações dos cursos em dois

54

momentos: no inicio do curso informando a importância da ética acadêmica e em outro

55

momento no fim do curso mostrando a importância da ética profissional aos egressos que

56

entrarão no mercado de trabalho. O conselheiro ADSON JENNER sugere que as campanhas do

57

Conselho sejam voltadas para o cliente, mostrando a importância do profissional arquiteto e

58

urbanista, tabela de honorários. A conselheira NADINE LESSA sugere a criação de projetos

59

que envolvam a participação dos docentes juntos ao CAU, visto que são os professores os

60

fomentadores do ensino nas faculdades. Dando prosseguimento, o conselheiro RODRIGO

61

SELHORST comenta o encaminhamento feito na reunião da CED-CAU/RO no qual reforça a

62

participação da assessoria jurídica nas reuniões da comissão, visto que nas reuniões são

63

analisados processos éticos e é necessário o acompanhamento jurídico nesses casos. O assessor

64

jurídico representando o escritório de advocacia comenta que comunique tanto ele quanto o

65

escritório das reuniões para que possa participar. 5.3 Comissão de Atos Administrativos e

66

Finanças – CAF/CAURO – 5.3.1 Apreciação das contas do 2º trimestre de 2018: A

67

presidente passa a palavra ao gerente administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA que

68

apresenta aos conselheiros presentes as receitas e despesas ocorridas no CAU/RO durante os

69

seis primeiros meses do ano. É mostrado que durante os meses de janeiro a junho o CAU/RO

70

teve uma arrecadação própria de R$ 491.439,30 (quatrocentos e noventa e um mil,

71

quatrocentos e trinta e nove reais e trinta centavos) advindos de anuidades, RRTs, rendimento
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72

na poupança e taxas e multas. Além do valor arrecadado, o CAU/RO recebeu de repasse do

73

Fundo de Apoio a quantia de R$ 170.571,20 (cento e setenta mil quinhentos e setenta e um

74

reais e vinte centavos). O conselheiro ADSON JENNER comenta que a arrecadação do

75

CAU/RO segue uma constância e condiz com as estimativas feitas pela equipe técnica do

76

CAU/BR. Em seguida o gerente administrativo apresentou as despesas ocorridas no mesmo

77

período que totalizaram R$ 431.895,41 (quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e

78

cinco reais e quarenta e um centavos). A presidente CRISTINA BARREIROS e com votos

79

favoráveis dos conselheiros: Adson Jenner de Araújo Moreira, Reny da Silva Vera, Nadine

80

Lessa Figueredo Campos, Rodrigo Selhorst e Silva e Silvana Maria dos Santos a prestação de

81

contas do 2º trimestre do CAU/RO é aprovada. 5.3.2 Apreciação sobre a Reprogramação

82

Orçamentária 2018: O gerente administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA informa que

83

anualmente o CAU/BR acompanha a arrecadação dos CAU/UFs e ocorre estimativas de

84

aumento ou diminuição das receitas, no caso do CAU/RO acontecerá um aumento de R$

85

125.656,00 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) que totalizará de

86

receitas próprias para o ano de 2018 R$ 909.455,00 (novecentos e nove mil e quatrocentos e

87

cinquenta e cinco reais), comenta que esse aumento se dá em grande parte pela emissão de

88

RRTs pelos profissionais arquitetos e urbanistas e informa que esse recurso será alocado para

89

os seguintes centros de custos: Presidência, CED, CEFEP, CAF, Fiscalização, Manutenção

90

Administrativa entre outros. A presidente pôs em questão a proposta de reprogramação

91

orçamentária e com votos favoráveis dos conselheiros: Adson Jenner de Araújo Moreira, Reny

92

da Silva Vera, Nadine Lessa Figueredo Campos, Rodrigo Selhorst e Silva e Silvana Maria dos

93

Santos. 5.4 Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional – CEFEP/CAURO –

94

5.4.1 Homologação dos Registros Profissionais: O conselheiro ADSON JENNER apresenta

95

aos plenários os egressos homologados em reunião da comissão: Bruna de Melo Mazzuti,

96

Jessika Ribeiro da Silva, Fabricio Manzoli Salles, Hiria Bianchini, Daiane Ghilardi, Catiele

97

Almeida Mendes. 5.4.2 Solicitação de capacitação no uso da ferramenta IGEO: O

98

conselheiro ADSON JENNER apresenta aos conselheiros a deliberação nº 013/2018 da

99

CEFEP-CAU/RO no qual solicite ao CAU/BR a realização de um treinamento para a equipe

100

técnica e conselheiros deste Conselho na cidade de Porto Velho. O conselheiro informa que a

101

escolha se dá na busca pela economicidade para a administração, pois é inviável a ida de todos

102

a Brasília para a realização do treinamento. 5.4.3 Informes quanto aos trâmites relacionados

103

ao registros dos egressos: O conselheiro ADSON JENNER passa a palavra ao gerente técnico

104

MAX QUEINON que informa a mudança administrativa relacionada a homologação dos

105

registros dos egressos e devem ser feitas por meio de deliberação da CEFEP-CAU/RO

106

conforme recomendação da CEF-CAU/BR. E que todos os egressos do ano de 2018 serão

107

feitos dessa forma. 5.4.4. Participação do CAU/RO na Feira do Estudante: O conselheiro
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108

ADSON JENNER comenta que o CAU/RO participará da Feira do Estudante que acontecerá

109

nos dias 17 e 18 de agosto no Porto Velho Shopping e que no momento está na fase de

110

assinatura de contrato com a organização, comenta que até o momento não definição quanto ao

111

layout do espaço e aproveita para pedir contribuições dos conselheiros nessa questão. O

112

conselheiro comenta que está em conversas com parceiros do Conselho para levar aos

113

estudantes e pessoas que irão a Feira palestras voltadas sobre a plataforma BIM e arquitetura

114

hospitalar. 5.4.5 Concurso de TCC: O conselheiro comenta que está em fase de elaboração o

115

edital do concurso de TCC e que a ideia e que seja lançado oficialmente na Feira do Estudante.

116

O concurso será realizado no segundo semestre de 2018 com data prevista de premiação no dia

117

do Arquiteto e urbanista, comemorado no dia 15 de dezembro. 5.4.6 Projeto CAU/Jovem: O

118

conselheiro ADSON JENNER comenta que o regimento e o edital do Projeto CAU/Jovem está

119

em fase de lançamento, contudo os membros da CEFEP-CAU/RO concordaram em reanalisar

120

toda a documentação referente ao projeto e lançar ambos no final do ano para que os membros

121

do projeto assumam no ano de 2019. 7.

122

presidente CRISTINA BARREIROS dá por encerrada a septuagésima sétima reunião plenária

123

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

124

funcionário do CAU/RO atuo e lavro esta Ata, de ordem da Presidente CRISTINA

125

BARREIROS que será lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar a

Porto Velho, 28 de julho 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

_________________________

_________________________

Reny da Silva Vera
Conselheira Estadual Suplente Assumindo
a Titularidade
CAU nº

Silvana Maria dos Santos
Conselheira Estadual Suplente Assumindo
a Titularidade
CAU nº

_________________________

_________________________

Nadine Lessa Figueredo Campos
Conselheira Estadual Titular
CAU nº

Rodrigo Selhorst e Silva
Conselheiro Estadual Titular
CAU nº A37175-0

ATA DA 77ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – 28 DE JULHO DE 2018
Página 4 de 5

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

_________________________
Max Queinon Batista de Sousa
Gerente Técnico do CAU/RO
CAU nº A109018-6

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

_________________________
Marcelo Estebanez Martins
Assessor Jurídico do CAU/RO
Estebanez Martins Advogados Associados
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