ATA DA 84ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE
2019.
1

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 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, Daniela Carneiro dos Santos, Antonio Lopes Balau Filho e

6

Marcelo Bezerra do Nascimento. Os conselheiros Nadine Lessa Figueredo Campos, Adson

7

Jenner de Araújo Moreira, Rodrigo Selhorst e Silva, Josiene Pereira da Silva e Heverton Luiz

8

Nascimento do Carmo justificaram suas ausências. Colaboradores: Cássio Sousa Nascimento

9

– Gerente Administrativo, Audrey Faiands Carvalho Macedo e Luís Felipe Nobre Pereira –

10

Agentes de Fiscalização, Max Queinon Batista de Sousa – Gerente Técnico, Amanda Cristina

11

Carvalho Mendes – Assistente Administrativa e Juliane Gomes Louzada – Assessora Jurídica.

12

1. Abertura: A presidente CRISTINA BARREIROS, às nove horas do dia dezesseis do mês de

13

fevereiro de dois mil e dezenove, inicia a octogésima quarta Plenária Ordinária do CAU/RO. 2.

14

Verificação de pauta: A presidente lê a pauta da octogésima quarta Reunião Plenária

15

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

16

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

17

Leitura da Ata da 83ª Reunião Plenária Ordinária: A presidente informa que a ata da

18

reunião passada foi enviada previamente para leitura dos conselheiros e pergunta se há alguma

19

alteração a ser feita, como não há a mesma é colocada em votação e por unanimidade é

20

aprovada por todos os conselheiros. 4. Comunicações – 4.1 Da Presidência, dos

21

Conselheiros e da Conselheira Federal: 4.1.1: Informes sobre Novo Planejamento

22

Estratégico dos CAU/UFs: A presidente comenta que em 2018 no Fórum de Presidentes dos

23

CAU/UFs foi criado um grupo de trabalho referente a uma nova abordagem quanto ao

24

planejamento estratégico dos CAUs, comenta que esse grupo tomou grandes proporções e que

25

o CAU/BR estuda a possibilidade de adoção dessa metodologia nos próximos anos. A

26

presidente relembra que em setembro de 2019, o CAU/RO receberá a visita dos auditores do

27

TCU e comenta que os processos estão padronizados e autuados e reforça ao gerente

28

administrativo e financeiro que os processos e a modo de elaboração do plano de ação dos

29

Conselhos será revisado. 4.1.2: Criação da Câmara Técnica de Mulheres Arquitetas e

30

Urbanistas: A presidente informa a criação da Câmara voltada as profissionais arquitetas e

31

urbanistas criada no último Fórum de Presidentes, informa que em reunião com as conselheiras

32

estaduais do CAU/RO todas se mostraram interessadas nesse trabalho onde foi definido uma

33

agenda semestral no qual serão convidadas a participar todas as arquitetas e urbanistas do

34

Estado, o primeiro encontro definido será no dia 08 de março na sede do CAU/RO onde será
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35

realizada uma pequena confraternização em homenagem ao dia da mulher, além de realizações

36

de campanhas nacionais em homenagem as arquitetas e urbanistas feitas pelo CAU/BR. 4.1.3:

37

Comunicação sobre a posse dos novos funcionários do CAU/RO: A presidente comunica ao

38

plenário do Conselho que no último dia doze de fevereiro foi dado posse aos aprovados no

39

concurso público: Amanda Cristina Carvalho Mendes no cargo de assistente administrativa e

40

Luís Felipe Nobre Pereira ao cargo de agente de fiscalização. 5. Ordem do dia – 5.1 Comissão

41

de Ensino, Formação e Exercício Profissional – CEFEP/CAURO – 5.1.1 Registros

42

homologados: A conselheira Daniela Carneiro apresenta ao plenário os registros aprovados na

43

reunião da CEFEP-CAU/RO: Alexandre Trajano de Oliveira; Aline Ketlym Marques de

44

Andrade; Ana Paula Maciel Brito; André Lucas Vieira de Oliveira; Árian Almeida Carvalho;

45

Danielly Alves da Silva; Diandra Cremasco Leite; Ellen Feitosa do Nascimento; Erika Bentes

46

dos Santos Mendonça; Fabiana Paula Schu Straub; Fabiane Coldebella Trovó; Fabiolla Priscila

47

Bortoluzzi dos Reis; Fernanda Duarte Ozame; Frankli Aberto Waiandt Furtado; Gustavo

48

Queiroz Niza; Helissandra Ingrid Carvalho Amorim Rodrigues; Hildeberto Thiago Duarte

49

Oliveira Lucas; Ivana de Oliveira; Janisleiny Vigilato Moreira; Jhonis de Souza Tressmann;

50

Karine Louise Guimarães; Letícia D’Ávila Domingos; Luiz Henrique Guzzon; Marcele Dalla

51

Vecchia Morales; Ricardo Alves de Souza Júnior; Rivian Kely Lopes Santos; Robson Kalsovik

52

Viana; Sávio Luiz de Oliveira; Tainá Cristina Borges de Lima; Thaís Costa Ozame; Thaynara

53

Barreto Teixeira; Thiago Ribeiro do Nascimento; Victor Coimbra Leite; Camila Kiekow da

54

Rosa; Amanda Mendes Pereira e Vanessa Karoline de Souza Garcia.. 5.1.2 Situação de

55

registro interrompido: O gerente técnico MAX QUEINON informa que na reunião da

56

comissão foi deliberado à interrupção de dois registros profissionais: Elaine Rebeca Lima

57

Hifran e Leilane Freiberger. 5.1.3 Ações conjuntas da CEFEP e CAF: O gerente técnico do

58

CAU/RO comenta que na reunião da CAF no qual o gerente administrativo Cássio Sousa faz

59

parte foi definido uma ação conjunta entre a CEFEP e a CAF no que tange aos profissionais e

60

empresas inadimplentes, informa que o gerente administrativo apresentou aos membros da

61

comissão que atualmente há no Estado 28 profissionais e 56 empresas aptas a serem inscritas

62

na dívida ativa e que em anos anteriores houve um custo elevado no envio de correspondências,

63

porém grande parte desses inscritos estão com dados desatualizados junto ao CAU. O gerente

64

técnico comenta que nesse primeiro momento será feito contato via telefone/e-mail junto aos

65

profissionais e empresas pedindo que seja feita a atualização de dados, em especial o endereço

66

para que as notificações e cobranças sejam efetivas, o conselheiro MARCELO BEZERRA

67

informa que além dessas medidas comentadas pelo gerente técnico foi proposto pela CAF que

68

caso nenhuma das tratativas tenha sucesso, a fiscalização do Conselho encontre pessoalmente o

69

profissional ou a empresa para a regularização de suas informações junto ao CAU/RO. 5.1.4

70

Informes sobre curso ministrado pelo Corpo de Bombeiros: O gerente técnico informa que
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71

em março inicia os cursos dos bombeiros no interior do Estado, iniciando no município de

72

Vilhena onde o CAU/RO participará além de realizar fiscalização nos municípios onde

73

acontecerá os cursos. Informou que as cidades onde acontecerão os cursos serão: Vilhena,

74

Cacoal, Ji-Paraná e Porto Velho sendo disponibilizados aos profissionais arquitetos e

75

urbanistas e engenheiros 90 vagas em cada cidade. O conselheiro MARCELO BEZERRA

76

pergunta se o Conselho pode restringir a participação apenas aos arquitetos e urbanistas

77

adimplentes com o Conselho. O gerente técnico MAX QUEINON respondeu que em contato

78

com o assessor jurídico foi indicado que o Conselho não fizesse esse tipo de restrição, pois

79

seria ilegal, mas a prioridade é para profissionais adimplentes. A conselheira RENY VERA

80

comenta que caso algum profissional se sinta prejudicado o mesmo pode por meios judiciais

81

processar o Conselho e pede um cuidado maior do Conselho nessa questão. 5.1.5

82

Apresentação do caléndário da fiscalização: O gerente técnico MAX QUEINON apresenta

83

aos presentes o calendário proposto pela CEFEP para os primeiros meses do ano de 2019,

84

sendo aprovado até o mês de abril, tendo também como objetivo a firmar convênios com as

85

IES do interior. A conselheira DANIELA CARNEIRO comenta que após o mês de abril a

86

comissão irá realizar um balanço das ações feitas pela fiscalização verificando pontos positivos

87

e negativos a serem adotados e aprimorados ao longo de 2019. A presidente informa que a

88

fiscalização no interior seja o mais efetivo e eficiente possível: reunião com os coordenadores

89

de curso, realização de biometria, fiscalização de profissionais, realização de cursos/palestras

90

aos profissionais e acadêmicos pois os recursos são poucos. Quanto a fiscalização na capital, a

91

conselheira DANIELA CARNEIRO comenta que a comissão aprovou que a capital seja

92

dividida em quadrantes para otimizar e planejar a fiscalização em Porto Velho. 5.3 Comissão

93

de Atos Administrativos e Finanças – CAF/CAURO – 5.3.1 Informes sobre profissionais e

94

empresa inadimplentes: O gerente administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA comenta na

95

reunião da CAF-CAU/RO foi definido a participação de todas as comissões ordinárias do

96

CAU/RO no que tange a profissionais e empresas inadimplentes, relembra que o inicio da

97

cobranças amigáveis iniciou em 2015 e que os profissionais que receberam essas cobranças

98

será encaminhado a CED-CAU/RO para que seja aberto processo ético disciplinar a esses

99

profissionais, não impedindo que o trâmite administrativo de cobrança continue com os outros

100

profissionais e empresas. Seguindo o gerente administrativo e financeiro comenta sobre a

101

recomendação da auditoria externa sobre a possibilidade de investimento do CAU/RO em

102

papéis do Tesouro Nacional, na reunião foi apresentado as opções em que o Conselho via

103

Banco do Brasil poderia investir e a que teria o menor custo e uma rentabilidade maior num

104

prazo de dois anos seria a BB Curto Prazo Diferenciado Setor Público que tem uma taxa de

105

administração de 0,5% e que o valor inicial que deve ser investido é de R$ 300.000,00. O

106

conselheiro MARCELO BEZERRA comenta que na reunião foi debatido que seja verificado
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107

proposta de fundos de investimentos do Governo em outros bancos. O conselheiro ANTONIO

108

BALAU comenta que o Banco do Brasil é banco público e o CAU deve aplicar recursos em

109

bancos públicos. Quanto a questão bancária a presidente informa que há negociação para que o

110

CAU/BR mude de banco, contudo apresenta aos conselheiros as taxas que o CAU/RO paga ao

111

Banco do Brasil por boleto emitido, em comparação a outros CAU/UFs o valor pago pelo

112

CAU/RO é baixo e comenta que nesse momento o CAU/RO não tem interesse em mudar de

113

banco. 5.4 Comissão de Ética e Disciplina – CED/CAURO – 5.4.1 Encaminhamentos da

114

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

115

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

116

analisados pela comissão no módulo ético no SICCAU. Em seguida o coordenador apresenta

117

aos conselheiros a programação de seminários e treinamentos técnicos que serão realizados em

118

2019. A presidente lembra que os seminários regionais geralmente são itinerantes nas regiões

119

do Brasil não havendo a necessidade de participar em todos. O conselheiro ANTONIO

120

BALAU comenta que nos seminários há temas e abordagens novas adotadas, revisões de

121

resoluções que trata sobre ética profissional. O conselheiro informa que o mesmo representará

122

o CAU/RO no seminário que acontecerá em Porto Alegre nos dias 18 e 19 de março de 2019.

123

A presidente relembra que as pessoas em viagem pelo Conselho devem elaborar relatórios de

124

viagem para anexar ao processo de aquisição de passagem e diária. Dando continuidade o

125

conselheiro comenta a deliberação nº02/2019 no qual solicita ao conselheiro relator Rodrigo

126

Selhort os documentos formais da denúncia n°17033/2018 para que a CED-CAU/RO possa dar

127

prosseguimento, conforme Art. 19° e 20° da Resolução n°143/2017. Seguindo, o conselheiro

128

comenta a deliberação nº 03/2019 no qual determina o encaminhamento da denúncia

129

n°20035/2018 para a CEFEP-CAU/RO com 02 votos favoráveis, 01 ausência e/ou abstinência,

130

conforme relato da Conselheira Nadine Lessa Figueredo Campos, o despacho n°001/2019 –

131

CED-CAU/RO e memo. n° 001/2019 – ASSESSORIA CED-CAU/RO, nos termos do Art. 11,

132

itens: II e V da Resolução n°143/2017, onde foi constatado a não existência do mesmo, tendo

133

em vista da ausência de RRT da atividade realizada pelo denunciado. Dando andamento, o

134

conselheiro ANTONIO BALAU informa sobre a deliberação nº 04/2019 no qual solicita a

135

verificação do Processo Ético Disciplinar n°01/2015 junto a assessoria técnica e jurídica do

136

CAU/AC e saber de mais detalhes sobre o caso para que seja dado mais informações ao

137

denunciante. 7.

138

BARREIROS dá por encerrada a octogésima quarta reunião plenária ordinária do CAU/RO;

139

onde eu, Cássio Sousa Nascimento..............................................., funcionário do CAU/RO atuo

140

e lavro esta Ata, de ordem da presidente que será lida, aprovada e assinada por todos os

141

presentes.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar a presidente CRISTINA

Porto Velho, 16 de fevereiro de 2019.
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_____________________________

_________________________

Ana Cristina Lima Barreiros da Silva
Presidente do CAU/RO
CAU nº A10737-9

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

_________________________

_________________________

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

Marcelo Bezerra do Nascimento
Conselheiro Estadual Titular
CAU nº 149444-9

_________________________

_________________________

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

Max Queinon Batista de Sousa
Gerente Técnico do CAU/RO
CAU nº A106018-6

_________________________

_________________________

Luis Felipe Nobre Pereira
Agente de Fiscalização do CAU/RO
CAU nº A110302-4

Amanda Cristina Carvalho Mendes
Assistente Administrativa do CAU/RO

_________________________
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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