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ATA DA 88ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2019. 
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Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove horas, reúne-se o Plenário do 

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

localizado na Avenida Carlos Gomes, quinhentos e um, Bairro Caiari, Porto Velho-RO, sob a 

presidência de Ana Cristina Lima Barreiros da Silva, e a participação dos Conselheiros: 

Adson Jenner de Araújo Moreira, Daniela Carneiro dos Santos, Antonio Lopes Balau Filho, 

Roseana de Almeida Vasconcelos. Os conselheiros Heverton Luiz Nascimento do Carmo, 

Marcelo Bezerra do Nascimento, Rodrigo Selhorst e Silva justificaram suas ausências. 

Colaboradores: Jeferson Santos Schurmann – Técnico em Informática, Max Queinon Batista 

de Sousa – Gerente Técnico, Georgia Gusmão – Estagiária e Leonardo Falcão Ribeiro – 

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

quinze do mês de junho de dois mil e dezenove, inicia a octogésima oitava Plenária Ordinária 

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

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

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

Leitura da Ata da 87ª Reunião Plenária Ordinária: A presidente comunica que a ata da 

reunião plenária passada foi encaminhada anteriormente para leitura dos conselheiros que 

estavam presentes e informa que tem algumas correções a serem feitas. Após as correções 

feitas, a ata da reunião plenária foi posta em votação e com unanimidade dos votos dos 

conselheiros a ata da octogésima sétima reunião plenária é aprovada. 4. Comunicações – 4.1 

Da Presidência, dos Conselheiros e da Conselheira Federal: 4.1.1 Treinamento IGEO: A 

Presidente CRISTINA BARREIROS passa a palavra ao funcionário JEFERSON 

SCHURMANN que comenta sobre a necessidade do treinamento, uma vez que é de suma 

importância para o setor de fiscalização. Relata que entrou em contato com o coordenador 

Renato Teixeira, para verificar a disponibilidade na semana do dia 29 de julho, onde ficou 

acordado que serão três dias de treinamento. O gerente técnico MAX QUEINON informa que 

questionou ao Renato Teixeira se seria possível ofertar o treinamento aos conselheiros no 

mesmo período em que será dado aos funcionários, o coordenador alega que será possível 

dentro dos três dias, todavia não poderá ultrapassar 4 horas. Salienta que os custos de 

passagens e diárias são por conta do CAU/RO. A Presidente questiona ao assessor jurídico se é 

possível à convocação de todos os conselheiros, inclusive os suplentes para participarem do 

treinamento. O assessor jurídico responde que se for mediante convocação será de forma 

coercitiva e o CAU/RO terá que arcar com as despesas de deslocamento, sugerindo o 

chamamento destes por meio de convite, os quais não terão obrigatoriedade de comparecer e o 

Conselho não terá que arcar com as despesas. A presidente enfatiza que o treinamento vai ser 

direcionado aos funcionários que atuam na fiscalização e que o convite será estendido aos 
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conselheiros para que a seu critério compareça nos dias designados. 4.1.2 Apoio institucional 

(Amazônia 21): A presidente informa que o CAU/RO recebeu a visita da Agência de 

Desenvolvimento de Porto Velho e foi apresentado o evento Amazônia 21 que será realizado 

em maio de 2020, de modo que solicitou apoio ao Conselho. Relata que o evento vai ser 

durante três dias e que acredita ser interessante trazer o fórum de presidentes para a capital. A 

presidente questiona se os conselheiros estão de acordo em dar esse apoio. O conselheiro 

ADSON JENNER informa que precisa ser estudado se é viável trazer o fórum de presidente 

nesse período, mas que até o momento concorda com o apoio ao evento. A Presidente vai 

questionar até que ponto é o envolvimento do Conselho no evento, para saber se temos 

condições em apoiar. Salienta ainda, da importância em firmar parceria junto a OAB, no intuito 

de promover eventos/seminários sobre direito patrimonial. 4.1.3 Informes sobre comunicação 

institucional do Conselho: A Presidente informa que todos os CAU/UF’s foram notificados 

pelo CAU/BR sobre a suspensão do pagamento de deslocamento a todos conselheiros e 

funcionários, conforme recomendações do MPF, e que diante disso já está sendo aplicada no 

CAU/RO, até decisão posterior. A conselheira federal ratifica a informação. 5. Ordem do dia - 

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

CAU/RO: O coordenador ANTONIO BALAU informa sobre a Palestra que ocorrerá no dia 

24/06/2019, a qual será ministrada pela conselheira DANIELA CARNEIRO no Auditório da 

Unesc - Vilhena/RO cujo tema é: “O Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o arquiteto: 

campo de atuação e a sua importância para as cidades”. Relata sobre a necessidade de realizar 

Campanha de Conscientização do Patrimônio, prevista para o dia 17 de agosto de 2019. Dando 

continuidade, o conselheiro BALAU informa sobre o andamento da denúncia n. 20035, e 

solicita da Presidência a disponibilidade em presidir a audiência de conciliação designada para 

o dia 05 de julho de 2019. A Presidente CRISTINA BARREIROS informa que não pode 

realizar o ato, uma vez que não é ato privativo do seu cargo e que cabe aos conselheiros da 

comissão. O coordenador BALAU comenta que a relatora do processo não tem disponibilidade 

de presidir a audiência, e que ele se declara impedido uma vez que o denunciado já foi seu 

aluno. O assessor jurídico se ofereceu a presidir a audiência no dia 11/07/2019 às 15h na Sede 

do CAU/RO. O coordenador da CED informou ainda sobre os andamentos das denúncias n. 

17033 e n. 22316. 5.3 Comissão de Atos Administrativos e Finanças – CAF/CAURO – 

5.3.1 Aprovação da portaria regulamentando o banco de horas: O funcionário JEFERSON 

SCHURMANN informa que a portaria retornou da assessoria jurídica com parecer favorável, 

apenas com o apontamento para que fosse realizado através de acordo individual escrito entre 

as partes. Diante disso, foi acrescentado na minuta o artigo 11. Após a leitura, foi posta em 

votação e com unanimidade dos votos dos conselheiros a portaria do banco de horas foi 

aprovada. 5.3.2 Informes sobre a Instrução Normativa para concessão de diárias e ajuda 
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de custo: O funcionário JEFERSON apresenta a instrução normativa de diárias e ajuda de 

custo a pedido da CAF-CAU/RO, informa que teve como parâmetro a portaria do CAU/RS 

onde os pontos relevantes são a inclusão da meia diária, ajuda de custo e a exclusão do 

deslocamento, que está conforme as recomendações do TCU. Informa que será encaminhada ao 

jurídico para parecer. 5.3.3 Informes sobre a Prestação de Contas: O funcionário 

JEFERSON apresentou a prestação de contas do primeiro trimestre (jan-mar) do CAU/RO, o 

comparativo da receita do que foi orçado e arrecadado no período. Após a explanação, a 

presidente CRISTINA BARREIROS coloca o tema em votação e por unanimidade dos 

conselheiros presentes a prestação de contas do 1º trimestre de 2019 foi aprovada. 5.4 

Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional – CEFEP/CAURO – 5.4.1 

Homologação e Interrupção dos Registros Profissionais: O conselheiro ADSON JENNER 

informa sobre as deliberações dos registros apreciados pela comissão que foram: Tamara 

Ramos Alencar, Caroline Santos Menine e José Francinei Reis de Oliveira. O registro 

interrompido foi: Dâmaris Sanches dos Santos Resende. 5.4.2 Relatório da fiscalização 

ocorrida no interior do Estado - Região 7:  O conselheiro ADSON JENNER comenta sobre 

as viagens realizadas pelo agente de fiscalização e gerente técnico no interior do estado, nas 

seguintes cidades: Rolim de Moura, Castanheiras, Nova Brasilândia, Novo Horizonte d’Oeste, 

Alta Floresta d’Oeste, Santa Luzia d’Oeste e Alto Alegre dos Parecis; a ação gerou 30 

relatórios de fiscalização, sendo 26 sem indícios de irregularidades e 4 com ausências de RRT. 

O conselheiro comenta que a metodologia utilizada na fiscalização será alterada e que 

possivelmente trará melhores resultados. Fora a fiscalização in loco, comenta que o gerente 

técnico realizou visitas a sete CPL’s dos municípios, relata que essa ação de visitar as 

comissões de licitação será realizada em todos os municípios de Rondônia. O gerente técnico 

comenta que durante a viagem, aproveitou para palestrar nas IES: FSP – Rolim de Moura e 

Unesc - Cacoal. 5.4.3 Planejamento de fiscalização no interior do Estado nos meses de 

julho, agosto e setembro/2019: O conselheiro ADSON JENNER comenta que para o mês de 

julho está agendado viagem para fiscalização na região 6, no mês de agosto região 8 e setembro 

região 5. O conselheiro relata que a programação será realizada trimestralmente. 5.4.4 

Definições sobre o II Prêmio de TCC: O conselheiro ADSON JENNER apresenta a prévia do 

cronograma do evento, informa que o evento tem por objetivo além da premiação, realizar 

oficinas separadas com os coordenadores, estudantes e professores. Comenta que a solenidade 

de premiação com exposição dos trabalhos está designada para o dia 11 de outubro de 2019. A 

Presidente informa que nesta data estará ocorrendo o Congresso Brasileiro de Arquitetos e 

sugere que seja alterada. Na oportunidade, o conselheiro ADSON JENNER, comenta a 

possibilidade de realização de cerimônia de entrega de carteiras profissionais aos arquitetos e 

urbanistas como é feita pela OAB, informa que irá verificar a viabilidade e possibilidade da 
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realização da cerimônia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a presidente 

CRISTINA BARREIROS dá por encerrada a octogésima oitava reunião plenária ordinária do 

CAU/RO; onde eu, Amanda Cristina Carvalho Mendes........................................................., 

funcionária do CAU/RO atuo e lavro esta Ata, de ordem da Presidente CRISTINA 

BARREIROS que será lida, aprovada e assinada por todos os presentes.  

 

  Porto Velho, 15 de junho de 2019. 
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