ATA DA 83ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE
2019.
1

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às nove horas, reúne-se o Plenário do

2

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, Heverton Luiz Nascimento do Carmo, Daniela Carneiro dos

6

Santos, Antonio Lopes Balau Filho, Silvana Maria dos Santos e Reny da Silva Vera. Os

7

conselheiros Nadine Lessa Figueredo Campos e Silva e Marcelo Bezerra do Nascimento

8

justificaram suas ausências. Colaboradores: Cássio Sousa Nascimento – Gerente

9

Administrativo, Audrey Faiands Carvalho Macedo e Juliane Gomes Louzada – Assessora

10

Jurídica. 1. Abertura: A presidente CRISTINA BARREIROS, às nove horas do dia doze do

11

mês de janeiro de dois mil e dezenove, inicia a octogésima terceira Plenária Ordinária do

12

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

13

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

14

incluir alguma pauta na reunião, como não houve a presidente dá prosseguimento a plenária. 3.

15

Leitura da Ata da 82ª Reunião Plenária Ordinária: A presidente pede que o gerente

16

administrativo e financeiro Cássio Sousa leia a ata para todos os presentes. Após a leitura e

17

ajustes a presidente CRISTINA BARREIROS põe em votação e por unanimidade a ata da

18

octogésima segunda reunião plenária ordinária é aprovada. 4. Comunicações – 4.1 Da

19

Presidência, dos Conselheiros e da Conselheira Federal: 4.1.1: Composição das Comissão

20

Ordinárias e Especial: A presidente CRISTINA BARREIROS comenta que conforme o

21

Regimento Interno do CAU/RO no inicio de cada ano é necessário que haja a composição das

22

comissões ordinárias do Conselho e ressalta a importância de manutenção dos membros visto

23

que os conselheiros já tem afinidade com os temas tratados em cada uma delas e que a

24

mudança poderia acarretar dificuldades no andamento dos trabalhos do Conselho. Com isso, a

25

presidente pôs em votação a recondução dos membros e coordenadores das comissões

26

ordinárias e por unanimidade as mesmas se mantiveram com os seus respectivos membros –

27

Comissão de Atos Administrativos e Finanças: Heverton Luiz Nascimento do Carmo

28

(coordenador), Adson Jenner de Araújo Moreira e Marcelo Bezerra do Nascimento (membros);

29

Comissão de Ética e Disciplina: Antonio Lopes Balau Filho (coordenador), Rodrigo Selhorst e

30

Silva e Nadine Lessa Figueiredo Campos (membros); Comissão de Ensino, Formação e

31

Exercício Profissional: Adson Jenner de Araújo Moreira (coordenador), Rodrigo Selhorst e

32

Silva e Nadine Lessa Figueiredo Campos (membros). A presidente CRISTINA BARREIROS

33

propõe também a composição da Comissão de Diretrizes Estratégicas – CDE, conforme

34

Regimento Interno do Conselho que tem por finalidade discutir juntos aos órgãos públicos
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35

questões do planejamento urbano nos âmbitos municipais e estadual, entre outros e pergunta

36

quais conselheiros tem o interesse de participar dessa comissão. Os conselheiros Antonio

37

Balau, Heverton Luiz e Adson Jenner se candidatam a serem membros da CDE. A presidente

38

pergunta quais dos três se interessam pelo cargo de coordenador. O conselheiro ANTONIO

39

BALAU apresenta sua candidatura para coordenador da comissão especial e com votos dos

40

membros Heverton Luiz e Adson Jenner e nomeador como coordenador. 4.1.2: Participação

41

do CAU/RO no Concidades em Porto Velho: A presidente comenta a todos ofício enviado

42

pela Prefeitura de Porto Velho solicitando representante do Conselho para assumir a

43

titularidade do Concidades no triênio 2019-2021. O conselheiro ANTONIO BALAU comenta

44

que a resposta dada pelo CAU/RO foi equivocada, esclarece que o CAU/RO é o órgão titular e

45

o CREA/RO suplente. A presidente pede que o gerente administrativo e financeiro faça a

46

correção do ofício e pede que o mesmo seja protocolado na prefeitura na próxima semana. O

47

conselheiro HEVERTON LUIZ comenta que em eventos/reuniões que ocorra a participação de

48

conselheiros, o CAU/RO deve realizar o pagamento de deslocamento. O conselheiro

49

ANTONIO BALAU comenta que já participou de algumas reuniões do Concidades e não

50

recebeu deslocamentos. A presidente CRISTINA BARREIROS pergunta ao conselheiro

51

Heverton Luiz se esses gastos foram orçados para que não ocorram imprevistos ao longo do

52

ano. O conselheiro HEVERTON LUIZ responde que essa questão não foi tratada na elaboração

53

do orçamento do Conselho esse ano, mas é algo que pode ser estudado e verificado a

54

viabilidade orçamentária. A presidente questiona a legalidade desse ato junto aos órgãos de

55

controle interno como TCU e pede que a comissão analise essa questão. 4.1.3: Aprovação do

56

calendário das reuniões do CAU/RO: A presidente comenta que em 2018 foi bastante

57

proveitoso as reuniões serem nas sextas-feiras e nos sábados e sugere que sejam mantidos esses

58

dias no calendário de reuniões em 2019, sugestão acatada por todos, sugere que as reuniões do

59

CAU/RO sejam feitas antes das plenárias ampliadas do CAU/BR – os presidentes dos

60

CAU/UFs são convocados para essas reuniões. A presidente apresenta as seguintes sugestões

61

de datas: Janeiro (11 e 12), Fevereiro (15 e 16), Março (15 e 16), Abril (12 e 13), Maio (17 e

62

18), Junho (14 e 15), Julho (19 e 20), Agosto (16 e 17), Setembro (13 e 14), Outubro (04 e 05),

63

Novembro (08 e 09) e Dezembro (13 e 14). A presidente coloca em votação as datas e com

64

votos de todos os conselheiros titulares é aprovado o calendário de reuniões de comissão e

65

plenárias do CAU/RO para o ano de 2019. 5. Ordem do dia – 5.2 Comissão de Ensino,

66

Formação e Exercício Profissional – CEFEP/CAURO – 5.2.1 Apresentação do Relatório

67

de Fiscalização 2018: O coordenador da CEFEP-CAU/RO, ADSON JENNER passa a palavra

68

ao agente de fiscalização para apresentar ao plenário o relatório da fiscalização no ano de 2018.

69

O agente de fiscalização AUDREY FAIANDS comenta que o relatório foi apresentado na

70

reunião da comissão para aprovação, pois posteriormente será encaminhado para a Comissão
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71

de Exercício Profissional do CAU/BR para compilação de dados de todos os CAU/UFs para

72

publicação. O agente de fiscalização inicia mostrando a evolução da fiscalização desde 2012

73

até o final de 2018. Em seguida informa que no ano 2018, o CAU/RO foi o primeiro da região

74

norte e quinto no país no que se refere ao número de relatórios de fiscalização emitidos. A

75

presidente pergunta se há algum tipo de análise dos dados pelo CAU/BR antes de publicado. A

76

conselheira DANIELA CARNEIRO responde que não há esse estudo pelo CAU/BR e que esse

77

ponto foi debatido na reunião da comissão e que em 2019 haverá mudanças para que a

78

fiscalização seja mais efetiva e sugere a criação de campanhas educativas junto aos

79

profissionais arquitetos e urbanistas no que se refere a elaboração de RRTs. A presidente

80

concorda com a ideia proposta e reforça a continuidade de realização das oficinas juntos aos

81

acadêmicos recém-formados tanto da capital quanto do interior do Estado. Aproveitando a

82

ocasião, a presidente sugere que aconteça em 2019 uma reunião plenária ordinária no interior

83

do Estado. Dando continuidade, o agente de fiscalização mostra que em 2018 ocorreram

84

fiscalizações de gabinete e presenciais que totalizaram 1.165 relatórios. A conselheira

85

DANIELA CARNEIRO comenta que o trabalho da comissão para 2019 e ter uma fiscalização

86

mais presencial para que haja uma maior visibilidade do CAU/RO junto a sociedade, sugestão

87

corroborada pelo conselheiro Adson Jenner. O conselheiro ADSON JENNER comenta que em

88

2018 foram poucas cidades visitadas no interior do Estado e o intuito da CEFEP-CAU/RO em

89

2019 é aprimorar a fiscalização para que seja mais efetiva nas cidades do Estado e intensificar a

90

fiscalização presencial, em especial, na capital Porto Velho. 5.2.2 Registros homologados: O

91

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

92

comissão que foram: Pedro Henrique Almeida Dias, Débora Thais Souza Cândido, Nilda Alves

93

Crispim e Carlos Diego Alves da Silva. 5.2.3 Situação de registro interrompido: O

94

conselheiro ADSON JENNER relata caso de uma profissional que por meio do sitio eletrônico

95

Reclame Aqui expôs situação quanto a cobrança de sua anuidade mesmo tendo solicitado a

96

interrupção de seu registro, a comissão ciente desse caso solicitou um posicionamento jurídico

97

quanto ao caso dessa profissional. O mesmo informa que conforme parecer jurídico recomenda

98

a interrupção da profissional e que as anuidades cobradas após a solicitação sejam excluídas. O

99

conselheiro ADSON JENNER informa que a comissão deferiu o pedido de interrupção de

100

registro profissional baseado no posicionamento jurídico e encaminha o caso para a CAF-

101

CAU/RO para que sejam verificados possíveis prejuízos financeiros para o Conselho. 5.2.4

102

Informes gerais: O conselheiro ADSON JENNER comenta que com a homologação do

103

concurso e a posse dos novos empregados públicos, no caso especifico do profissional que irá

104

assumir o cargo de arquiteto e urbanista haja um período de transição de um mês para seja

105

ensinado todas as rotinas de trabalho para que não ocorram problemas no dia-a-dia do conselho

106

e posteriormente o novo profissional passe um período de imersão em outro Conselho para
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107

aprender na prática como funciona a fiscalização. A presidente pergunta se não há problema

108

em ter dois profissionais ocupando o mesmo cargo. O conselheiro ADSON JENNER responde

109

que não vê problema algum, mas para que pede que assessoria jurídica do Conselho auxilie

110

nessa questão. A presidente CRISTINA BARREIROS em nome de todo o Conselho agradece a

111

contribuição que o Audrey Faiands deu ao Conselho durante esses três anos. 5.3 Comissão de

112

Atos Administrativos e Finanças – CAF/CAURO – 5.3.1 Informes sobre Auditoria

113

Externa: O conselheiro HEVERTON LUIZ comenta foi debatido na reunião da comissão o

114

parecer preliminar da auditoria externa e as respostas dadas pelo CAU/RO quanto aos

115

apontamentos levantados pelo auditores. O conselheiro comenta a recomendação da auditoria

116

quanto ao investimento do Conselho em títulos do tesouro nacional visto que o rendimento é

117

maior em comparação a poupança, informa que foram apresentadas carteiras de investimento

118

possíveis e que será analisada a opção mais vantajosa pra o CAU/RO. O conselheiro reforça

119

que será instruído um PAD para investigar o caso referente ao pagamento de juros e multa no

120

inicio de 2018 e punir os possíveis responsáveis. 5.3.2 Possibilidade de contratação de um

121

assessor da presidência: O conselheiro HEVERTON LUIZ comenta que após solicitação da

122

presidência na última reunião plenária ordinária do CAU/RO foi debatido na reunião da

123

comissão a possibilidade de contratação de um assessor da presidência. Na reunião foi

124

analisado o orçamento para o ano e 2019 e com cortes e ajustes, como por exemplo, em

125

pagamento de estagiários, reparos, diárias e passagens de funcionários além de capacitação, no

126

primeiro momento haveria a disponibilidade orçamentária de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete

127

mil reais) podendo ser acrescido. Quanto a questão de reparos na sede do Conselho, a

128

presidente aproveita a oportunidade e informa que solicitou apoio do CAU/BR junto a SPU em

129

Brasília para a cessão em definitivo ao CAU/RO. O conselheiro HEVERTON LUIZ ressalta a

130

possível contratação de um funcionário não atingirá o limite percentual com gastos com

131

pessoal. Por conta da expectativa de contratação de um novo profissional, o conselheiro

132

HEVERTON LUIZ ressalta a importância de realizar a cobrança de profissionais e empresas

133

registradas no Conselho que estão inadimplentes. Sobre isso, a conselheira SILVANA MARIA

134

comenta que na sexta-feira junto com o gerente administrativo e financeiro analisou os

135

profissionais em débito com o conselho e verificou casos onde há inconsistências nas

136

cobranças e que por isso a análise deve ser bem cuidadosa para que o CAU/RO não sofra

137

nenhum problema jurídico. 5.3.3 Informes da CAF-CAU/RO: O conselheiro HEVERTON

138

LUIZ agradece a disponibilidade da conselheira Silvana Maria em ajudar a equipe técnica no

139

que se refere à cobrança dos inadimplentes, a presidente também em nome do Conselho

140

agradece pelo apoio dado nos trabalhos da comissão. Seguindo, o conselheiro HEVERTON

141

LUIZ comenta que questões referentes a férias dos funcionários deve ter um controle da

142

administração para que os trabalhos das comissões/plenárias não sejam prejudicados. 5.4
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143

Comissão de Ética e Disciplina – CED/CAURO – 5.4.1 Encaminhamentos da CED-

144

CAU/RO: O coordenador da CED-CAU/RO ANTONIO BALAU comenta sobre ofício do

145

CAU/BR encaminhado a todos os CAU/UFs indicando que sejam apensados nos processos

146

éticos em análise pela comissão o RRT do profissional arquiteto e urbanista caso seja processo

147

quanto a projeto arquitetônico conforme a lei de criação do CAU e das resolução do CAU/BR.

148

A conselheira DANIELA CARNEIRO comenta sobre o andamento dos processos éticos. A

149

presidente pergunta se os trabalhos da CED-CAU/RO estão a contento. O conselheiro

150

ANTONIO BALAU comenta que os trâmites a serem seguidos são bastante morosos o que

151

dificulta um melhor resultado junto ao denunciante. O conselheiro ANTONIO BALAU faz um

152

mea culpa da morosidade dos processos éticos e que seja trabalhado formas para mitigar essas

153

situações, como por exemplo, a adoção de conciliação entre as partes. Dando prosseguimento,

154

o conselheiro ANTONIO BALAU comenta a proposta debatida na reunião da comissão que

155

trata sobre a criação de campanhas educativas aos profissionais arquitetos e urbanistas

156

informando as faltas éticas existentes e suas respectivas penalidades. 7.

157

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

158

terceira

159

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

160

ordem da presidente que será lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

reunião

plenária

ordinária

do

CAU/RO;

onde

Encerramento: Nada

eu,

Cássio

Sousa

Porto Velho, 12 de janeiro de 2019.

_____________________________

_________________________

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

Reny da Silva Vera
Conselheira Estadual Suplente assumindo
a Titularidade
CAU nº A73122-6
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_________________________

_________________________

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

Cássio Sousa Nascimento
Gerente Administrativo e Financeiro do
CAU/RO

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