ATA DA 80ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE
2018.
1

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

2

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

3

Conselho localizado na Avenida Carlos Gomes, quinhentos e um, Bairro Caiari, Porto Velho-

4

RO, sob a presidência de Ana Cristina Lima Barreiros da Silva, e a participação dos

5

conselheiros: Reny da Silva Vera, Nadine Lessa Figueredo Campos, Silvana Maria dos Santos,

6

Carla Tames Alvarez e Adson Jenner de Araújo Moreira. Colaboradores: Cássio Sousa

7

Nascimento – Gerente Administrativo e Financeiro, Audrey Faiands Carvalho Macedo –

8

Agente de Fiscalização, Juliane Gomes Louzada – Assessora Jurídica. 1. Abertura: A

9

presidente CRISTINA BARREIROS, às nove horas do dia vinte e sete do mês de outubro de

10

dois mil e dezoito, inicia a octogésima Plenária Ordinária do CAU/RO. 2. Verificação de

11

pauta: A presidente lê a pauta da octogésima Reunião Plenária Ordinária do CAU/RO aos

12

presentes e pergunta se os conselheiros têm o interesse de incluir alguma pauta na reunião,

13

como não houve, a presidente CRISTINA BARREIROS inicia a plenária. 3. Leitura da Ata

14

da 79ª Reunião Plenária Ordinária: A presidente passa a palavra ao gerente administrativo e

15

financeiro do CAU/RO que inicia a leitura da ata da septuagésima nona Reunião Plenária

16

Ordinária, após a leitura e ajustes a presidente CRISTINA BARREIROS coloca em votação a

17

ata em questão que é aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. 4.

18

Comunicações – 4.1 Da Presidência, dos Conselheiros: A presidente CRISTINA

19

BARREIROS comenta aos presentes sobre a participação no último Fórum de Presidentes que

20

também contou com a participação do conselheiro Heverton do Carmo que pôde apresentar aos

21

presidentes dos CAU/UFs a proposta de projeto de lei no qual determina que em lojas onde há

22

serviços de arquitetura e urbanismo tenha um profissional arquiteto e urbanista responsável

23

pelas atividades. A presidente comenta que a ideia foi bem recebida pelos presidentes desde

24

que fosse transformada em uma deliberação da CEP-CAU/BR. Seguindo, a presidente convida

25

os conselheiros a participarem da visita de alunos de arquitetura e urbanismo de uma IES a

26

sede do Conselho para apresentarem aos acadêmicos de arquitetura e urbanismo como funciona

27

o CAU/RO, as comissões ordinárias, o IGEO e como é realizada a coleta biométrica dos

28

profissionais arquitetos e urbanistas. Dando prosseguimento, a presidente comenta a

29

possiblidade de utilização de recursos orçados esse ano para ATHIS na confecção de cadernos

30

com informativos sobre a lei e sua aplicação pelos profissionais arquitetos e urbanistas. O

31

conselheiro ADSON JENNER pede a palavra e comenta a possibilidade de adoção por parte do

32

CAU/RO do Whatsapp Bussiness como ferramenta interativa do Conselho com os

33

profissionais, empresas, coordenadores de curso de Arquitetura e Urbanismo, lojistas. Essa

34

ferramenta é importante, pois será o canal oficial de comunicação do Conselho com a
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35

sociedade no qual por meio de informativos serão divulgados notícias/ações feitas pelo

36

CAU/RO. 5. Ordem do dia - 5.2 Comissão de Ética e Disciplina – CED/CAURO – 5.2.1

37

Encaminhamentos da CED-CAU/RO: A conselheira CARLA TAMES apresenta aos

38

presentes a deliberação nº 026/2018 no qual designa a conselheira Nadine Lessa Figueredo

39

Campos como relatora para parecer de admissibilidade e presidir a instrução processual da

40

Denúncia n°20035/2018, com ressalva de que deve apresentar o relato na próxima reunião

41

ordinária da CED-CAU/RO. 5.2.2 Criação de campanhas educativas: A conselheira CARLA

42

TAMES comenta a ideia de inicialmente mandar ofícios informativos aos lojistas e posterior

43

reuniões com os mesmos para esclarecer dúvidas existentes quanto a atividades que podem ser

44

exercidas pelos profissionais arquitetos e urbanistas. A conselheira NADINE LESSA sugere

45

que seja mostrado aos lojistas as principais atribuições que um profissional pode exercer

46

focando a valorização do arquiteto e urbanista. 5.3 Comissão de Atos Administrativos e

47

Finanças – CAF/CAURO – 5.3.1 Apreciação da proposta orçamentária 2019: O

48

conselheiro ADSON JENNER comenta que na reunião da CAF-CAU/RO foi apresentada a

49

proposta orçamentária do CAU/RO para o ano de 2019 sendo incluídos os projetos elaborados

50

pelos conselheiros em reunião extraordinária, esclarece que faltam os detalhes de cada um

51

deles como as rubricas que serão utilizadas, se os projetos serão anuais ou por prazo

52

determinado entre outros. O gerente administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA comenta que

53

a proposta elaborada foi encaminhada anteriormente ao CAU/BR para análise, contendo todos

54

os projetos criados pelos conselheiros e que foi devolvido ao CAU/RO para ajustes e posterior

55

envio com a devida aprovação do Plenário. A presidente CRISTINA BARREIROS pergunta

56

quais são os apontamentos levantados pelo CAU/BR, o gerente administrativo e financeiro

57

responde que os ajustes são especificamente os detalhamentos dos projetos elaborados pelos

58

conselheiros. A presidente sugere que a proposta seja apresentada para conhecimento de todos,

59

sendo feitos os ajustes dos projetos e posteriormente posto em votação. O gerente

60

administrativo e financeiro apresenta a estimativa de receitas e despesas além de apresentar

61

todos os projetos previstos para o ano de 2019, informa que a previsão de arrecadação será de

62

R$ 1.247.589,00 (Um milhão duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos e oitenta e nove

63

reais), lembra aos presentes que o repasse do Fundo de Apoio será menor em comparação a

64

2018 que no próximo ano será de R$192.137,00 (Cento e noventa e dois mil e centro e trinta e

65

sete reais), diminuição ocasionada por fatores como: aumento de arrecadação, maio número de

66

profissionais ativos e novos entrantes entre outros. Após a apresentação a presidente pôs em

67

votação e por unanimidade a proposta orçamentária do CAU/RO em 2019 é aprovada por

68

todos. 5.3.2 Informes sobre a participação do CAU/RO no treinamento sobre gestão de

69

documentos: O gerente administrativo e financeiro comenta sobre o curso promovido durante

70

os dias 08 a 10 de outubro sobre gestão documental e ressalta a importância da nomeação de
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71

uma comissão para gerenciar a parte documental do Conselho, o intuito é não sobrecarregar

72

apenas uma pessoa, mas que haja um grupo que acompanhe e gerencie a parte documental do

73

Conselho. A presidente concorda com a ideia e informa que para auxiliar nessa demanda será

74

contratada uma empresa para organizar a parte documental do Conselho. O conselheiro

75

ADSON JENNER lembra que na reunião da comissão foi indicado que o fiscal desse contrato

76

seja algum funcionário que não esteja ligado a parte administrativa e financeiro do Conselho.

77

5.3.2 Elaboração de código de conduta dos funcionários e conselheiros: O gerente

78

administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA comenta sobre ofício encaminhado aos CAU/UFs

79

solicitando o envio de código de conduta dos funcionários, a presidente sugere que seja

80

pesquisado documentos de outros CAU/UFs para que seja adaptado e levando para apreciação

81

da CAF na próxima reunião. 5.3.3 Informes sobre o concurso público: O gerente

82

administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA informa aos conselheiros que o concurso público

83

foi realizado no dia 14 de outubro e que até o final do ano de 2018 a banca organizadora irá

84

divulgar o resultado final para posterior homologação do CAU/RO a partir de 2019, informa

85

que os cargos ofertados foram para: assistente administrativo e arquiteto e urbanista. A

86

presidente pergunta como foi elaborado o conteúdo programático do concurso, pois houve

87

questionamentos que não havia conteúdo voltado a arquitetura e urbanismo, o gerente

88

administrativo e financeiro responde que a comissão do concurso formada pelos funcionários:

89

Mayane Lima Soares, Jeferson Santos Schurmann e Cássio Sousa Nascimento elaboraram

90

todos os documentos referentes ao certame, e esclarece que o cargo de arquiteto e urbanista terá

91

como foco de trabalho elaboração de autos de infração e notificações além de palestras, cursos

92

orientativos aos profissionais e acadêmicos. 5.4 Comissão de Ensino, Formação e Exercício

93

Profissional – CEFEP/CAURO – 5.4.1 Homologação dos Registros Profissionais: O

94

conselheiro ADSON JENNER apresenta aos plenário os egressos homologados em reunião da

95

comissão: Suellen Rodrigues de Paiva Souza, Catiele Almeida Mendes, Jéssica da Silva

96

Bronsoni, Rhaiza Cristina Sá Costa, Bruna Larissa Laborda da Silva e Letícia Abdelnour Fróes.

97

5.4.2 Encaminhamentos da CEFEP-CAU/RO: O conselheiro ADSON JENNER comenta

98

sobre a ideia de iniciar conversas no mês de novembro com os coordenadores de curso para

99

debater questões sobre ensino: escritório modelo e estágio. A conselheira NADINE LESSA

100

questiona sobre a necessidade de dois docentes em determinada disciplina. A presidente

101

CRISTINA BARREIROS e a conselheira CARLA TAMES no caso dos professores em sala de

102

aula comentam que essa determinação do número de docentes é por parte do MEC e das

103

diretrizes curriculares do curso. 6 Informes gerais: A presidente CRISTINA BARREIROS

104

pergunta se algum conselheiro tem algum ponto a ser debatido na reunião plenária. O

105

conselheiro ADSON JENNER informa que haverá na semana do dia do Arquiteto e Urbanista a

106

premiação do TCC aos acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo e pergunta quais outras ações
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107

serão realizadas pelo Conselho no mesmo período. A presidente CRISTINA BARREIROS

108

propõe a ideia de trazer a Porto Velho a exposição dos trabalhos premiados no DoCoMomo e

109

sugere que ambos os eventos sejam realizados no shopping por conta do grande fluxo de

110

pessoas, o gerente administrativo e financeiro comenta que nos anos anteriores a direção do

111

shopping em Porto Velho sempre apoiou as iniciativas de divulgação do Conselho. A

112

presidente solicita que seja iniciada tratativas junto ao shopping para verificar na agenda do

113

local datas e espaços disponíveis para realização da Semana do Dia do Arquiteto e Urbanista.

114

7.

115

encerrada à octogésima reunião plenária ordinária do CAU/RO; onde eu, Cássio Sousa

116

Nascimento..............................................., funcionário do CAU/RO atuo e lavro esta Ata, de

117

ordem da Presidente CRISTINA BARREIROS que será lida, aprovada e assinada por todos os

118

presentes.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar a presidente CRISTINA BARREIROS dá por

Porto Velho, 27 de outubro 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 A73122-6

Carla Tames Alvarez
Conselheira Estadual Suplente assumindo
a Titularidade
CAU nº 88613-0

_________________________

_________________________

Silvana Maria dos Santos
Conselheira Estadual Suplente assumindo
a Titularidade
CAU nº A114181-3

Cássio Sousa Nascimento
Gerente Administrativo e Financeiro
CAU nº 88613-0

_________________________
Juliane Gomes Louzada
Assessora Jurídica do CAU/RO
Estebanez Martins Advogados Associados
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