ATA DA 82ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE
2018.
1

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às nove horas, reúne-se o Plenário

2

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

3

graduação da FARO, localizada na Avenida Governador Jorge Teixeira, dois mil novecentos e

4

cinco, bairro Liberdade, Porto Velho-RO, sob a presidência de Ana Cristina Lima Barreiros da

5

Silva, e a participação dos conselheiros: Adson Jenner de Araújo Moreira, Antonio Lopes

6

Balau Filho, Heverton Luiz Nascimento do Carmo, Silvana Maria dos Santos, Rodrigo Selhorst

7

e Silva e Carla Tames Alvarez. Os conselheiros Nadine Lessa Figueredo Campos 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, Jeferson Santos Schurmann –

11

Técnico em Informática e Marcelo Estebanez Martins – Assessor Jurídico, Roseana de

12

Almeida Vasconcelos – Conselheira Federal e Coordenadora do Curso de Arquitetura e

13

Urbanismo da Faculdade Interamericana de Porto Velho UNIRON. Convidados: Vanessa

14

Neves Maziero - Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade São Paulo

15

– FSP em Rolim de Moura, Vini Benjamin Figueiredo da Silva Monteiro – Coordenador do

16

Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Panamericana de Ji-Paraná UNIJIPA, Jordana

17

Leijôto Santos - Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Meio

18

Ambiente – FAEMA em Ariquemes, Kacianny Moretto Santos – Coordenadora do Curso de

19

Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário São Lucas – Unisl Porto Velho, os arquitetos

20

e urbanistas Giovani da Silva Barcelos e Carolina M. de Hollanda, engenheiro florestal

21

Fernando Mota, Tatiane Checchia e Luis Fernando Novoa Garzon da Universidade Federal de

22

Rondônia. 1. Abertura: A presidente CRISTINA BARREIROS, às nove horas do dia quinze

23

do mês de dezembro de dois mil e dezoito, inicia a octogésima segunda Plenária Ordinária do

24

CAU/RO. 2. Verificação de pauta: A presidente lê a pauta da octogésima segunda Reunião

25

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

26

incluir alguma pauta na reunião. Com a presença dos coordenadores de curso de arquitetura e

27

urbanismo a presidente CRISTINA BARREIROS sugere a alteração da ordem do dia das

28

comissões ordinárias que fica da seguinte forma: CEFEP, CED e CAF. A presidente pôs em

29

votação a questão sendo aprovada por unanimidade. 3. Leitura da Ata da 81ª Reunião

30

Plenária Ordinária: A presidente informa que a ata da reunião plenária ordinária foi

31

encaminhada previamente para leitura dos conselheiros para melhor andamento dos trabalhos e

32

pergunta se houve leitura para aprovação. Todos os conselheiros presentes responderam que

33

leram, com isso a presidente CRISTINA BARREIROS coloca em votação a ata em questão e

34

por unanimidade é aprovada. 4. Comunicações – 4.1 Da Presidência, dos Conselheiros e da
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35

Conselheira Federal: 4.1.1: Participação do CAU/RO na última reunião plenária

36

ampliada do CAU/BR: A presidente comenta a importância da participação do CAU/RO em

37

Brasília, pois além da reunião ampliada ocorreu o Seminário Legislativo no Congresso

38

Nacional para debate e discussão quanto a Resolução nº 51 do CAU/BR, em especial o projeto

39

de lei de autoria do deputado Ricardo Izar. A presidente conta que o Seminário teve a

40

participação de representantes do CAU/BR, CAU/UFs e do CONFEA, relata que não houve

41

consenso entre os participantes e que os próximos debates ocorrerão na próxima legislatura do

42

Congresso visto que a deputada federal relatora do projeto de lei não foi reeleita. A presidente

43

conforme definido no inicio da reunião passa a palavra ao coordenador da CEFEP para que

44

sejam dados os informes da comissão e que seja discutido temas voltado ao ensino visto que há

45

a participação dos coordenadores de curso na reunião plenária, como: Premiação de TCC e

46

aplicação da ATHIS nos cursos de arquitetura e urbanismo. 5. Ordem do dia – 5.2 Comissão

47

de Ensino, Formação e Exercício Profissional – CEFEP/CAURO – 5.2.1 Homologação dos

48

Registros Profissionais: O coordenador da CEFEP-CAU/RO informa sobre as deliberações

49

dos registros apreciados pela comissão que foram: Bruna Vanessa Teixeira da Silva, Rafaela

50

Pereira Brasil, Fiama Florenço Menezes, Alisson Carreiro Lemes, Daniel Silva, Talisson

51

Veloso da Silva, Silmara Aparecido Silva Dorfeu, Eliel Pereira Júnior, Diogo Emerick

52

Medeiros Dutra, Thiago Grazilio de Souza, Lohanny Guimarães Silveira, Fredson Henrique de

53

Souza Leão e Jordana Leijôto Santos. Houve também duas interrupções de registros

54

profissionais: Nathalya Caroline Braga Barbeto e George Henrique Carvalho Assunção. 5.2.2

55

Informes sobre o Prêmio TCC: O coordenador da CEFEP-CAU/RO, ADSON JENNER

56

comenta que o Prêmio TCC é uma iniciativa do CAU/RO e será uma atividade permanente

57

com o objetivo de valorização do ensino, instituições e professores. O coordenador fala que a

58

primeira edição do prêmio atendeu as expectativas com a procura de acadêmicos e das IES,

59

esclarece aos presentes que os custos de impressão das pranchas ficam a cargo do Conselho. O

60

coordenador comenta que os melhores trabalhos são premiados financeiramente além de

61

possibilitar a divulgação dos premiados nas IES de arquitetura e urbanismo do Estado. O

62

conselheiro ADSON JENNER apresenta os modelos de prancha aos coordenadores de curso e

63

abre possibilidade para que os mesmos façam sugestões para a próxima edição que acontecerá

64

em 2019. 5.2.3 Proposta de parceria entre CAU/RO e IES: O coordenador ADSON

65

JENNER pede que o agente de fiscalização Audrey Faiands entregue a cada coordenador de

66

curso uma minuta de convênio entre o Conselho e sua respectiva IES. A ideia desse documento

67

é firmar parceira para que o Conselho utilize as dependências da instituição para realização de

68

palestras, oficinas, biometria dos profissionais, ações da fiscalização; em contrapartida o

69

Conselho divulga ações realizadas pelos cursos de arquitetura e urbanismo aos profissionais do

70

Estado e ressalta que no convênio não há nenhum tipo de contrapartida financeira. O
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71

conselheiro ADSON JENNER comenta que o Conselho e a CEFEP está a disposição dos

72

coordenadores para quaisquer situação. Em seguida o conselheiro passa a palavra ao gerente

73

técnico Max Queinon para apresentar o passo a passo para cadastro dos coordenadores no

74

SICCAU. 5.2.3 Informes sobre cadastro dos coordenadores no SICCAU: O gerente técnico

75

MAX QUEINON começa informando que o cadastro dos coordenadores no sistema é feito em

76

duas etapas: pelos CAU/UFs e posteriormente pelo CAU/BR. O CAU/RO é responsável pela

77

coleta das informações dos coordenadores e envio para o CAU/BR. Quanto a coleta das

78

informações o gerente técnico MAX QUEINON enumera quais seriam as informações

79

necessárias: número do E-MEC do curso, nome do coordenador, RRT de cargo e função do

80

coordenador, e-mail, telefone para contato. Esclarece que essas informações serão solicitadas

81

novamente no inicio do ano letivo em 2019 para atualização e/ou preenchimento. Essas

82

informações serão encaminhas para a CEF-CAU/BR para cadastro do curso no SICCAU, com

83

o cadastro feito no ambiente profissional do coordenador será incluído uma aba onde o mesmo

84

poderá incluir documentos referentes ao curso como: portaria de autorização/reconhecimento,

85

projeto pedagógico do curso, lista de egressos. O gerente técnico comenta que está na

86

programação da CEFEP-CAU/RO a visitas as IES do interior do Estado para auxiliar os

87

coordenadores quanto ao cadastro no sistema e também para participação em aulas magnas

88

caso ocorra convite por parte da instituição. O conselheiro HEVERTON LUIZ pergunta se há

89

algum prazo para atualização desses dados, o gerente técnico MAX QUEINON responde que a

90

principio não há, mas é importante as informações estarem atualizadas antes da colação de

91

turmas. A presidente solicita que o gerente técnico Max Queinon explique os procedimentos de

92

cadastros das instituições; o gerente técnico MAX QUEINON informa que caso a IES não

93

esteja autorizada pelo E-MEC o Conselho fica impossibilitado de realizar o registro dos

94

acadêmicos e ressalta a importância da atualização, pois com isso os coordenadores poderão

95

informar ao Conselho a lista de acadêmicos formados pela instituição que poderão ser

96

registrados junto ao CAU/RO evitando falsificações, fraudes ou qualquer erro. 5.2.4

97

Implantação de ATHIS nos cursos de Arquitetura e Urbanismo: A presidente entrega a

98

cada coordenador de curso um kit com materiais elaborados tanto pelo CAU/BR quanto pelo

99

CAU/SC relacionado a aplicação da assistência técnica no Brasil e especificamente no Estado

100

de Santa Catarina mostrando a importância e os resultados alcançados por meio da ATHIS. Em

101

seguida a presidente apresenta a todos um vídeo que ocorreu em evento no estado de Santa

102

Catarina onde é mostrada uma ação de um empreendedor voltada a ATHIS e ressalta aos

103

coordenadores de curso que esse é um mercado a ser incentivado e explorado aos estudantes de

104

arquitetura e urbanismo e sugere que o tema seja implementado nas grades curriculares das IES

105

do Estado de Rondônia. A presidente comenta que os CAU/UFs estão realizando ações de

106

divulgação dessa prática, relembra que o CAU/RO em março realizou em Porto Velho e em Ji-
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107

Paraná palestras com temas voltados para ATHIS como a: ONG Soluções Urbanas e também

108

Projeto Vivenda, esclarece que para difundir essas boas práticas o CAU/RO destina no mínimo

109

2% do seu orçamento para atividades voltadas a assistência técnica. A presidente CRISTINA

110

BARREIROS ressalta que a ATHIS é uma atividade em que tanto arquitetos e urbanistas

111

quanto engenheiros têm atribuições e podem trabalhar em conjunto. A coordenadora do curso

112

de arquitetura e urbanismo da FAEMA, JORDANA LEIJÔTO, pede a palavra e fala que está

113

bastante contente em saber que essa pauta é discutida no Conselho e comenta que ATHIS foi

114

seu tema de dissertação de mestrado e que assistência técnica além de envolver profissionais da

115

área envolvem também moradores, comunidades e que como coordenadora está tentando

116

passar isso aos seus estudantes. A conselheira federal ROSEANA VASCONCELOS comenta

117

que a melhor opção para incluir esse debate no meio acadêmico seria através do escritório

118

modelo ou pela criação de uma disciplina optativa na grade curricular dos cursos. O professor

119

Luis Fernando Novoa Garzon coordenador do grupo de criação do curso de arquitetura e

120

urbanismo na UNIR fala do papel da universidade no tange a projetos de extensão e ressalta a

121

importância de trabalhar junto às ocupações existentes na expansão urbana de Porto Velho. A

122

presidente sugere que as IES se unam para criação de práticas voltada para assistência técnica

123

com o apoio do CAU/RO, comenta que esse é um primeiro contato com todos, mas que haverá

124

outras ações entre CAU e as IES para tratar sobre ações relacionadas à ATHIS. A presidente dá

125

por encerrada a participação dos coordenadores de curso e convidados agradecendo a presença

126

de todos e dá seguimento a ordem do dia. 5.3 Comissão de Atos Administrativos e Finanças

127

– CAF/CAURO – 5.3.1 Apresentação da arrecadação do CAU/RO: O coordenador da CAF

128

HEVERTON LUIZ passa a palavra ao gerente administrativo para apresentar aos conselheiros

129

a arrecadação do CAU/RO no ano de 2018. O gerente administrativo CÁSSIO SOUSA

130

informa aos presentes que o relatório foi emitido no SICCAU tendo com período os dias

131

01/01/2018 até 13/12/2018 (dia da reunião da comissão), relata que durante o período o

132

CAU/RO teve uma arrecadação bruta de R$ 1.010.931,08 (um milhão e dez, novecentos e

133

trinta e um reais e oito centavos), com os descontos da tarifa bancária e dos 20% que são

134

repassados ao CAU/BR a arrecadação líquida do CAU/RO foi de R$ 808.744,86 (oitocentos e

135

oito mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). O gerente administrativo

136

e financeiro ressalta que grande parte desse volume se dá pelo número de RRT emitidos pelos

137

profissionais arquitetos e urbanistas além dos valores recebidos advindos das anuidades de

138

pessoa física e jurídica. O coordenador da CAF comenta que a intenção dessa apresentação é

139

informar aos conselheiros como está sendo a arrecadação do Conselho e se há adesão por parte

140

dos profissionais e empresas registrados ao REFIS – instrumento lançado pelo CAU/BR que

141

finaliza no dia 31/12. 5.3.2 Informes sobre o REFIS: O coordenador da CAF informa que

142

infelizmente houve pouca adesão ao REFIS por parte dos inscritos no Conselho e que isso é
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143

uma realidade em praticamente todos os CAU/UFs. O coordenador comenta que com o

144

encerramento do REFIS será dado andamento às cobranças por meio administrativo e também

145

judicial aos profissionais e empresas inadimplentes. A conselheira SILVANA MARIA

146

comenta que na reunião foi apresentado os relatórios das pessoas físicas e jurídicas que

147

aderiram ao REFIS e houveram poucas adesões. A conselheira comenta que há casos de

148

profissionais que aderiram ao REFIS, emitiram RRTs e posteriormente cancelaram a

149

negociação, sugerindo que casos assim seja encaminhados a CED-CAU/RO. A presidente

150

comenta que o CAU/PR assinou convênio junto a Justiça Federal para envio de

151

correspondências aos profissionais devedores e sugere que o CAU/RO faça o mesmo. O

152

coordenador da CAF-CAU/RO HEVERTON LUIZ comenta que no encontro ocorrido em

153

outubro em Minas Gerais, o convênio citado ainda não estava em funcionamento. Quanto à

154

inscrição em dívida ativa, o coordenador da CAF comenta que em 2019 todos os aptos a

155

inscrição serão notificados pelo Conselho. 5.3.3 Informes sobre auditoria do TCU: O

156

conselheiro HEVERTON LUIZ informa aos conselheiros que conforme normativo publicado,

157

o CAU/RO será auditado pelo TCU em setembro de 2019. A presidente comenta que em

158

contato com o CAU/BR, os técnicos da área financeira e de planejamento estarão a disposição

159

para auxiliar o CAU/RO. A presidente informa que será feito formalmente a solicitação de

160

auxílio do CAU/BR nos trabalhos que acontecerão por parte da auditoria do TCU. 5.3.4

161

Fiscalização em órgãos públicos: O coordenador da CAF-CAU/RO comenta que verificando

162

os profissionais inadimplentes há arquitetos e urbanistas que são servidores públicos e pede que

163

seja feito a fiscalização junto aos órgãos públicos municipais e estadual. A presidente comenta

164

que houve no inicio do ano tratativas com outros conselhos profissionais junto ao governo do

165

estado para discutir essa questão, porém não seguiu adiante. O coordenador da CAF-CAU/RO

166

pede que o tema seja tratado na CEFEP-CAU/RO no ano de 2019 para que não haja renúncia

167

de receitas. O conselheiro RODRIGO SELHORST sugere que seja feito parceria junto ao TCE

168

para que seja algo normatizado em âmbitos municipal e estadual quanto a questão da

169

obrigatoriedade de apresentação de certidão de quitação e registro profissional, pois tanto os

170

órgãos de controle quanto o CAU/RO saberão quantos profissionais arquitetos e urbanistas

171

servidores públicos estão adimplentes e exercendo a profissão. 5.3.5 Encaminhamentos da

172

CAF-CAU/RO: O coordenador da CAF-CAU/RO comenta que a assessoria contábil do

173

CAU/RO verificou que no inicio de 2018 por conta de assinatura de documentos, registro de

174

atas em cartórios, questões junto ao banco os gestores do Conselho tiveram acesso aos dados

175

bancários apenas no mês de março e que por conta disso alguns pagamentos foram feitos com

176

acréscimos de juros e multas, algo que não pode ser pago pelo CAU/RO. Em consenso os

177

conselheiros presentes sugerem que o valor total dos juros e multas pagos sejam rateados entre

178

todos os conselheiros e devolvidos para a conta corrente do conselho. A presidente alerta que

ATA DA 82ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – 15 DE DEZEMBRO DE 2018
Página 5 de 7

179

possivelmente nem todos os conselheiros irão concordar com a sugestão, o conselheiro

180

ADSON JENNER sugere então que seja feito o levantamento dos conselheiros que participarão

181

para fazer cotas de valores. A presidente pergunta se cada um deposita na conta do conselho ou

182

se apenas uma pessoa transfere o valor total. O assessor jurídico MARCELO ESTEBANEZ

183

informa que o gestor faça a transferência do valor total acrescido de juros e multa conforme

184

atualização em tabela disponível no sitio eletrônico do TCU e abra um processo administrativo

185

disciplinar para apurar os responsáveis pelo ocorrido. 5.4 Comissão de Ética e Disciplina –

186

CED/CAURO – 5.4.1 Encaminhamentos da CED-CAU/RO: O coordenador da CED-

187

CAU/RO ANTONIO BALAU comenta sobre ofício do CAU/BR encaminhado a todos os

188

CAU/UFs indicando que sejam apensados nos processos éticos em análise pela comissão o

199

RRT do profissional arquiteto e urbanista caso seja processo quanto a projeto arquitetônico

200

conforme a lei de criação do CAU e das resolução do CAU/BR. Seguindo o coordenador da

201

CED-CAU/RO comenta sobre denúncia anônima sem quaisquer documentos ou provas que na

202

reunião da comissão foi arquivado. 7.

203

presidente CRISTINA BARREIROS dá por encerrada a octogésima segunda reunião plenária

204

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

205

funcionário do CAU/RO atuo e lavro esta Ata, de ordem da presidente que será lida, aprovada e

206

assinada por todos os presentes.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar a

Porto Velho, 15 de dezembro 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
CAU nº A103675-0

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

_________________________

_________________________

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

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

_________________________

Carla Tames Alvarez
Conselheira Estadual Suplente
CAU nº 88613-0

Roseana de Almeida Vasconcelos
Conselheira Federal do CAU/RO
CAU nº A22582-7

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

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

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

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

_________________________
Jeferson Santos Schurmann
Gerente de TI do CAU/RO

ATA DA 82ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – 15 DE DEZEMBRO DE 2018
Página 7 de 7

