ATA DA 81ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE
2018.
1

Aos dezessete dias do mês de novembro 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: Adson Jenner de Araújo Moreira, Antonio Lopes Balau Filho, Heverton Luiz

6

Nascimento do Carmo, Silvana Maria dos Santos e Daniela Carneiro dos Santos. Os

7

conselheiros Nadine Lessa Figueredo Campos, Djalma José Arantes, Rodrigo Selhorst e Silva e

8

Marcelo Bezerra do Nascimento justificaram suas ausências. Colaboradores: Cássio Sousa

9

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

10

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

11

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

12

dezessete do mês de novembro de dois mil e dezoito, inicia a octogésima primeira Plenária

13

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

14

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

15

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

16

BARREIROS inicia as comunicações. 3. Leitura da Ata da 80ª Reunião Plenária

17

Ordinária: A presidente passa a palavra ao gerente administrativo e financeiro do CAU/RO

18

que inicia a leitura da ata da octogésima Reunião Plenária Ordinária, após a leitura e ajustes a

19

presidente CRISTINA BARREIROS coloca em votação a ata em questão e por unanimidade é

20

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

21

Federal: 4.1.1: Informes sobre auditoria no CAU/RO: A presidente comenta aos

22

conselheiros presentes a vinda dos auditores externos contratados pelo CAU/BR e informa que

23

houve avanços na parte administrativa do Conselho em comparação ao ano de 2017, continua

24

reforçando que as comissões ordinárias do CAU/RO organizem seus processos internos para

25

melhor funcionamento do Conselho. Esclareceu que as pendências elencadas pela auditoria

26

sejam solucionadas até o último dia do ano de 2018. 4.1.2 Semana do Arquiteto e Urbanista:

27

A presidente comenta sobre os preparativos quanto a exposição do DoComomo e ao Prêmio de

28

TCC no Porto Velho Shopping, informando aos conselheiros que a administração do shopping

29

ofereceu gratuitamente um dos corredores para a exibição das obras. Esclarecendo que essa

30

exposição faz parte das comemorações em homenagem ao dia do Arquiteto e Urbanista, além

31

disso, a presidente informa que serão elaborados serviços gráficos, como por exemplo, a

32

confecção de cadernos aos profissionais tendo como tema a aplicação de Assistência Técnica

33

em Habitação de Interesse Social e para isso utilizando recursos do CAU/RO para esse fim. O

34

conselheiro ADSON JENNER pergunta se não é interessante a premiação de TCC ser em outro
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35

local visto que no shopping não é disponibilizado equipamentos para esse fim como: som,

36

microfones, entre outros. A presidente CRISTINA BARREIROS responde que um dos locais

37

na capital onde há um grande fluxo de pessoas diariamente é o shopping e que tanto a

38

exposição quanto a premiação será visto por um grande número de pessoas. A conselheira

39

SILVANA MARIA pergunta quando será a próxima reunião plenária do CAU/RO, a

40

presidente responde que para aproveitar a semana do arquiteto e urbanista leva em votação aos

41

presentes que as reuniões de comissões e plenária do mês de dezembro, sejam respectivamente,

42

nos dias 14 e 15 de dezembro coincidindo com o dia do Arquiteto e Urbanista onde terá a

43

exposição e a premiação dos trabalhos dos estudantes de arquitetura e urbanista, com votos

44

favoráveis de todos os conselheiros presentes é aprovado a mudança das datas das reuniões de

45

dezembro. Além disso, a presidente sugere convite aos coordenadores dos cursos de arquitetura

46

e urbanismo para participarem da reunião plenária que acontecerá no dia 15 de dezembro

47

mostrando a importância da ATHIS e sugerindo que esse assunto seja incluído nas grades

48

curriculares. Quanto a exposição a presidente esclarece que a mesma está percorrendo estados

49

da região norte, atualmente está sendo exibida em Rio Branco-AC, e que em dezembro será

50

exposta em Rondônia e sugere que a conselheira Reny Vera traga para Porto Velho. Outra

51

programação a ser realizada pelo CAU/RO na Semana do Arquiteto e Urbanista é a vinda do

52

profissional Ricardo Meira para a realização da palestra “Gestão fora da caixa: como não falir

53

seu negócio” que acontecerá no dia 13 de dezembro. O conselheiro ADSON JENNER comenta

54

que o profissional arquiteto e urbanista fala sobre negócio pessoal/empreendedorismo. O

55

conselheiro ANTONIO BALAU comenta que o mesmo já esteve em Porto Velho em 2015

56

participando da programação do dia do Arquiteto e Urbanista de 2015. 4.1.3 Reunião sobre lei

57

de calçadas: Prosseguindo, a presidente comenta o convite da vereadora do município de Porto

58

Velho, Joelna Holder em se reunir com os representantes do CAU/RO para debater quanto a

59

minuta do projeto de lei municipal que trata sobre calçadas em Porto Velho. Informa que a

60

conselheira Reny Vera participar do encontro representando o Conselho e deixa em aberto para

61

qualquer conselheiro que deseje também participar do encontro. 4.1.4 Solicitação de

62

informações junto a Agência Municipal de Desenvolvimento de Porto Velho:O conselheiro

63

ADSON JENNER comenta que participou do lançamento do Programa de Concessões e

64

Parcerias Públicos-Privadas (PPPs) e sugeriu que o CAU/RO oficialize junto a Prefeitura de

65

Porto Velho e a Agência de desenvolvimento do município esses programas para análise do

66

Conselho antes de votação pela Câmara de Vereadores, a presidente CRISTINA BARREIROS

67

acha interessante a ideia e pede que seja dado andamento na solicitação do conselheiro. O

68

conselheiro ANTONIO BALAU comenta que esse programa até o momento não passou pelo

69

Conselho da Cidades de Porto Velho, no qual é membro. 4.1.4 Ação Social do CAU/RO: A

70

conselheira DANIELA CARNEIRO comenta a ideia de realização de uma ação social onde
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71

serão distribuídos cestas básicas a famílias carentes da cidade de Porto Velho. O assessor

72

jurídico MARCELO ESTEBANEZ comenta que ações sociais no qual participou contou com o

73

apoio do grupo AJUDAR e sugere que o CAU/RO firme parceria com a associação para a

74

promoção dessa ação social. A presidente CRISTINA BARREIROS e o conselheiro ADSON

75

JENNER acham esse tipo de parceria bastante interessante visto que esse é a primeira ação

76

social do CAU/RO e com a expertise do grupo AJUDAR irá possibilitar um maior alcance as

77

famílias carentes. 5. Ordem do dia - 5.2 Comissão de Ética e Disciplina – CED/CAURO –

78

5.2.1 Encaminhamentos da CED-CAU/RO: O coordenador da CED-CAU/RO, ANTONIO

79

BALAU comenta a deliberação nº 27/2018 que designa a conselheira Daniela Carneiro dos

80

Santos como relatora para parecer de admissibilidade e presidir a instrução processual do

81

mesmo nº 12/2018-DFI-CAU/RO, com ressalva de que deve apresentar o relato na próxima

82

reunião ordinária do CAU/RO. Seguindo, o coordenador ANTONIO BALAU apresenta a

83

deliberação nº 28/2018 que o designa como relator para parecer de admissibilidade e presidir a

84

instrução processual da denúncia nº 19928/2018, com ressalva de que deve apresentar o relato

85

na próxima reunião ordinária do CAU/RO. O coordenador ANTONIO BALAU comenta para a

86

admissibilidade de processo éticos no CAU é indicado a elaboração de laudo técnico e que isso

87

é um dos empecilhos para que os processos tenham continuidade, visto que grande parte dos

88

denunciantes não querem arcar com esses custos e sugere que ele próprio elabore esse

89

documento para andamento processual junto a CED-CAU/RO. Os conselheiros ANTONIO

90

BALAU e DANIELA CARNEIRO pedem uma solução para essa situação para que a comissão

91

possa iniciar os trabalhos e dar uma posição ao denunciante. A conselheira DANIELA

92

CARNEIRO comenta que a elaboração de laudo técnico por conselheiro do CAU/RO será

93

exceção, a mesma comenta que essa iniciativa é para que seja dando o devido andamento

94

administrativo dos processos éticos no CAU/RO. 5.2.2 Participação do CAU/RO no

95

Seminário Regional da CED-CAU/BR em Florianópolis-SC: O coordenador ANTONIO

96

BALAU comenta a participação do CAU/RO no seminário regional da CED-CAU/BR que

97

aconteceu em Florianópolis-SC que também contou também com a participação do conselheiro

98

Rodrigo Selhorst, que teve uma encenação teatral com situações que podem ocorrer entre

99

profissional e cliente. Além disso, o conselheiro ANTONIO BALAU comenta que no

100

seminário foi decidido a suspensão da deliberação nº 104 da CED-CAU/BR que trata sobre o

101

Reserva Técnica. 5.3 Comissão de Atos Administrativos e Finanças – CAF/CAURO – 5.3.1

102

Informes sobre auditoria externa: O coordenador da CAF-CAU/RO, HEVERTON LUIZ

103

comenta que há alguns processos administrativos que necessitam de um posicionamento

104

jurídico e enviar o contrato de assessoria jurídica do CAU/RO para analise pelo CAU/BR e

105

informa que a comissão propôs em uma semana de dezembro analisar e verificar os processos

106

administrativos de 2018. A presidente leva em votação a sugestão feita pela CAF-CAU/RO e

ATA DA 81ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – 17 DE NOVEMBRO DE 2018
Página 3 de 6

107

foi aprovado pelo plenário que durante os dias 17 a 21 de dezembro seja destinado para a

108

verificação dos processos internos do CAU/RO. Um dos indicados pelos auditores é quanto ao

109

pagamento de faturas de exercício anteriores no ano 2018, o CAU/RO fez uma consulta junto

110

ao CAU/BR e foi sugerido que os lançamentos contábeis não fossem alterados. Outro ponto

111

levantado foi o pagamento em duplicidade feito pelo CAU/BR há um dos contratados

112

terceirizados, o gerente administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA comenta que foi entrado

113

em contato com a empresa e fornecido os dados bancários para devolução e que até o momento

114

o valor não foi devolvido. Outro apontamento feito pela auditoria diz respeito ao pagamento de

115

juros no inicio da gestão causado por atrasos nos registros dos documentos (ata, termo de

116

posse) junto ao banco, o conselheiro HEVERTON LUIZ comenta que deve ser apurados as

117

responsabilidades desse caso para que a(s) pessoa(s) realizam o pagamento dos valores.

118

Seguindo, o conselheiro HEVERTON LUIZ informa que um dos apontamentos feitos pelos

119

auditores é sobre o investimento de recursos do CAU/RO no Tesouro Nacional, informa aos

120

presentes que está agendado uma reunião com o gerente de relacionamento do Banco do Brasil

121

para tratar sobre o assunto. 5.3.2 Apresentação de Relatório de REFIS: O coordenador

122

HEVERTON LUIZ comenta que foi definido que na próxima reunião da CAF-CAU/RO seja

123

apresentado pela gerência administrativa e financeira um relatório do andamento das

124

negociações das anuidades por parte das pessoas físicas e jurídicas e verificar se está ocorrendo

125

adesão por parte de empresas e profissionais. A presidente aproveitando informa que o

126

CAU/SC firmou convênio com a justiça federal para a cobrança da dívida ativa e sugere que o

127

CAU/RO também faça um parecido aos profissionais e empresas registradas no Estado. 5.3.3

128

Informes sobre concurso público: O gerente administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA

129

comenta que a banca contratada divulgou o resultado final das provas objetivas para ambos

130

cargos e o resultado preliminar da prova discursiva e que no momento está no período de

131

interposição de recursos quanto a prova discursiva e que o resultado final acontecerá no final

132

de dezembro e em 2019 a gestão do CAU/RO poderá convocar os aprovados. 5.3.3 Aprovação

133

das contas do 3º trimestre de 2018: O gerente administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA

134

apresentou aos conselheiros a arrecadação adquirida pelo CAU/RO durante os meses de janeiro

135

a setembro que totalizou R$ 989.722,33 (novecentos e oitenta e nove mil setecentos e vinte e

136

dois reais e trinta e três centavos) incluídos: anuidades, RRTs, taxas e multas além de repasse

137

do fundo de apoio. Quanto às despesas no mesmo período o CAU/RO gastou um total R$

138

664.918,30 (seiscentos e sessenta e quatro mil novecentos e dezoito reais e trinta centavos)

139

sendo parte desse valor gasto em salário e encargos de funcionários. Após apresentação a

140

presidente pôs em votação a prestação de contas do 3º trimestre e com votos de todos os

141

conselheiros é aprovado por unanimidade. 5.4 Comissão de Ensino, Formação e Exercício

142

Profissional – CEFEP/CAURO – 5.4.1 Homologação dos Registros Profissionais: O
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143

coordenador da CEFEP-CAU/RO informa sobre as deliberações dos registros apreciados pela

144

comissão que foram: Elaine Rebeca Lima Hifrain e Maria Laura Pereira Borba. 5.4.2 Informes

145

sobre o relatório da fiscalização 2018: O coordenador da CEFEP-CAU/RO, ADSON

146

JENNER informa que a comissão em reunião decidiu que o relatório anual da fiscalização

147

referente a 2017 deverá ser apresentada a comissão no mês de janeiro de 2019 para aprovação e

148

posterior inclusão do relatório de gestão a ser encaminhado a aprovação do plenário do

149

CAU/BR e envio ao TCU. 5.4.3. Apresentação da Comissão Julgadora do 1º Prêmio de

150

TCC: O coordenador da CEFEP-CAU/RO, ADSON JENNER, informa que a comissão

151

decidiu a banca julgadora do 1º Prêmio TCC aos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo que

152

são os arquitetos e urbanistas: Danielle Debarba, Adson Jenner, Gillyard Leite, Walter Neto,

153

Osvaldo Canizares e Lucas Canizares e comenta que a reunião que definirá os vencedores e

154

menções honrosas acontecerá dia 20 de novembro na sede do CAU/RO. 7.

155

Nada mais havendo a tratar a presidente CRISTINA BARREIROS dá por encerrada

156

aoctogésima primeira reunião plenária ordinária do CAU/RO; onde eu, Cássio Sousa

157

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

158

ordem do Presidente interinoADSON JENNER que será lida, aprovada e assinada por todos os

159

presentes.

Encerramento:

Porto Velho, 17 de novembro de 2018.

_____________________________

_________________________

Ana Cristina Lima Barreiros da Silva
Presidente do CAU/RO
CAU nº A46617-4

Adson Jenner de Araújo Moreira
Vice-Presidente do CAU/RO
CAU nº A117975-6

_________________________

_________________________

Heverton Luiz Nascimento do Carmo
Conselheiro Estadual Titular
CAU nº A103675-0

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

_________________________

_________________________

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

Daniela Carneiro dos Santos
Conselheira Estadual Suplente assumindo
a Titularidade
CAU nº A145486-2
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_________________________

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

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