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ATA DA 89ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2019. 
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Aos vinte dias do mês de julho 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: 

Heverton Luiz Nascimento do Carmo, Daniela Carneiro dos Santos, Antonio Lopes Balau 

Filho, Josiene Pereira da Silva, Marcelo Bezerra do Nascimento e Roseana de Almeida 

Vasconcelos. Os conselheiros Adson Jenner de Araújo Moreira, Rodrigo Selhorst e Silva, 

Nadine Lessa Figueredo Campos e Djalma José Arantes justificaram suas ausências. 

Colaboradores: Cássio Sousa Nascimento – Gerente Administrativo e Financeiro, Max 

Queinon Batista de Sousa – Gerente Técnico, Amanda Cristina Carvalho Mendes – Assistente 

Administrativa, Luís Felipe Nobre Pereira – Agente de Fiscalização e Josiane Ormond Nobre – 

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

vinte do mês de julho de dois mil e dezenove, inicia a octogésima nona Plenária Ordinária do 

CAU/RO. 2. Verificação de pauta: A presidente lê a pauta da octogésima nona 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 88ª Reunião Plenária Ordinária: A presidente comunica que a ata da 

reunião plenária passada foi encaminhada anteriormente para leitura dos conselheiros que 

estavam presentes e pede ao gerente administrativo CÁSSIO SOUSA que seja realizada a 

leitura para aprovação. Após a leitura a presidente coloca em votação a ata da octogésima 

oitava reunião plenária ordinária que é aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. 

4. Comunicações – 4.1 Da Presidência - 4.1.1 Informes sobre andamento da auditoria da 

CGU-RO: A presidente comenta que esse período de auditoria está sendo desgastante e que 

estão sendo apontadas fragilidades nos procedimentos do Conselho, algo já conhecido visto o 

número pequeno de funcionários do CAU/RO, realidade comum também em outros CAU/UFs. 

A conselheira federal ROSEANA VASCONCELOS comenta que nas comissões ordinárias do 

CAU/BR a situação do CAU/RO quanto às informações referentes a: relatório de gestão, 

aprovação das contas, auditoria externa estão regulares junto ao Conselho Federal, contudo a 

presidente CRISTINA BARREIROS comenta que as auditorias realizadas pelo CAU/BR são 

insuficientes e focados na parte contábil, enquanto os trabalhos da auditoria da CGU também 

estão voltadas as questões organizacionais, onde foram apontadas fragilidades. A presidente 

comenta que para que os apontamentos sejam mitigados/solucionados é de extrema 

importância a participação dos conselheiros e das comissões, ressalta que ainda está no aguardo 

da apresentação dos projetos pelas comissões ordinárias para que os mesmos sejam realizados 

ainda em 2019. A presidente informa que projetos não serão realizados se não houver um 
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detalhamento com justificativa, quantidades, objetivo, público alvo entre outros, reforça a 

necessidade de um maior empenho dos conselheiros para elaboração de seus projetos. 4.1.2 

Informes sobre contratações no Conselho: A presidente comenta que em reuniões plenárias 

passadas foi decidida a contratação de um assessor especial para a presidência. No intuito de 

melhorar e tornar o organograma do Conselho mais factível está sendo proposta sua alteração 

nessa reunião pela CAF-CAU/RO levando em consideração a possibilidade de contratação do 

assessor especial e de um gerente geral, o que demandou uma reprogramação orçamentária do 

Conselho para o ano de 2019. 4.1.3 Capacitação dos funcionários do CAU/RO: A presidente 

informa que por meio de solicitação dos funcionários do CAU/RO serão feitas capacitações: 

virá a Porto Velho um analista do CAU/BR para treinamento do IGEO e GIS coletor para os 

funcionários do CAU/RO, treinamento este programado para os dias 31 de julho a 02 de agosto 

e a funcionária Amanda Mendes participará de reuniões junto ao CAU/RS para verificar e 

participar dos trabalhos da CED-CAU/RS (referência nacional) programado para a primeira 

semana de setembro. A presidente solicitou que seja elaborado um plano de capacitação 

funcional para atender essas demandas. 4. Comunicações – 4.2 Da Conselheira Federal 4.2.1 

– Projetos voltados a ATHIS: A conselheira federal ROSEANA VASCONCELOS como 

membro da CPP-CAU/BR relata aos conselheiros do CAU/RO que a comissão está 

trabalhando junto aos CAU/UFs no intuito de mapear os Estados onde há projetos voltados a 

ATHIS. A conselheira comenta que existem Estados sem projetos ou cujos recursos são 

pequenos para a realização dos mesmos, com isso a mesma informa que o intuito da CPP-

CAU/BR é auxiliar os CAU/UFs financeiramente para a realização de ações voltadas a 

assistência técnica de interesse social. A presidente comenta que o CAU/BR poderia elaborar 

um Plano Nacional de Ocupação de Vazios Urbanos que iria ao encontro do uso de recursos de 

ATHIS tanto pelo CAU/BR quanto pelos CAU/UFs. 4.2.1 – Realização da UIA-2020: A 

conselheira federal comenta o impasse que está ocorrendo em Brasília quanto à realização do 

UIA no Rio de Janeiro em 2020 no que se refere à locação de um galpão onde haverá espaço 

destinado a cada CAU/UF. Há conselheiros federais que concordam e outros que discordam do 

valor que deverá ser pago para a locação do espaço. A presidente comenta que falta um melhor 

detalhamento por parte do CAU/BR quanto às atividades que deverão ser realizadas nesse 

espaço que será disponibilizado aos CAU/UFs. 5. Ordem do dia - 5.1 Comissão de Atos 

Administrativos e Finanças – CAF-CAU/RO – 5.1.1. Apreciação da reprogramação 

orçamentária 2019: O coordenador da CAF-CAU/RO, HEVERTON LUIZ comenta que na 

reunião da comissão foi debatido a reprogramação orçamentária do CAU/RO e passa a palavra 

ao gerente administrativo CÁSSIO SOUSA que inicia apresentando aos conselheiros as 

estimativas de receitas feitas pelo CAU/BR para o CAU/RO em 2019; comenta que com a 

reprogramação haverá uma aumento nas receitas do CAU/RO no valor de R$ 61.048,00 
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(sessenta e um mil e quarenta e oito reais) levando em consideração um acréscimo nas 

anuidades, RRTs, taxas e multas além de um aumento referente a aplicações financeiras visto 

que o Conselho diversificou seus rendimentos em fundo de renda fixa de curto prazo. O 

coordenador informa que segundo as diretrizes do CAU/BR, o CAU/RO é o segundo Estado 

com maior arrecadação referente à RRT, o que mostra a importância da elaboração do registro 

de responsabilidade por parte dos profissionais arquitetos e urbanistas de Rondônia. O gerente 

informa que na reunião da CAF-CAU/RO foi aprovada a reprogramação que permitirá: a 

contratação de um gerente geral, aumento dos valores orçados para presidência, comissões 

ordinárias e comissão especial além de acréscimo nos valores destinados para reserva de 

contingência, despesas judiciais e projetos voltados a apoio institucional e ATHIS. Reforça que 

aproximadamente 27% do orçamento será destinado para a área fim, que é a fiscalização. Após 

a apresentação, a presidente coloca em votação a reprogramação orçamentária e por 

unanimidade é aprovada. 5.1.2. Aprovação do novo organograma do CAU/RO: O 

coordenador comenta que na reunião extraordinária da CAF-CAU/RO foi apreciado a alteração 

no organograma do CAU/RO conforme solicitação da presidência. Na alteração foram 

excluídos cargos que havia no organograma antigo e criadas as funções de assessoria especial 

da presidência, um setor voltado para comunicação e também a função de gerente geral. Após a 

apresentação do organograma, a presidente coloca o mesmo em votação e com votos de todos 

os conselheiros presentes o novo organograma do CAU/RO é aprovado por unanimidade. 

5.1.3. Republicação dos editais de apoio institucional e ATHIS: O coordenador da CAF-

CAU/RO informa que os projetos apresentados durante a primeira chamada pública foram 

analisados, contudo ambos foram indeferidos por não cumprimento do edital: falta de 

documentação de habilitação e orçamento detalhado. O coordenador comenta que os projetos 

foram analisados intempestivamente pela gerência administrativa a qual justificou a demora na 

análise dos documentos apresentados. Informa que a segunda chamada pública referente aos 

editais de apoio institucional e ATHIS serão publicados no DOU e no sítio eletrônico do 

CAU/RO no dia 29 de julho tendo como prazo final para entrega dos projetos no dia 30 de 

setembro, os novos editais de apoio institucional e ATHIS foram apreciados e aprovados na 

reunião da comissão e ambos tiveram alteração no valor destinado, passando a ser de R$ 

24.000,00 (vinte e quatro mil reais) cada um, conforme reprogramação orçamentária. 5.1.4. 

Informes sobre elaboração de normativos administrativos do CAU/RO: O coordenador da 

CAF-CAU/RO comunica que normativos administrativos serão apreciados pela comissão na 

próxima reunião com intuito de normatizar e regulamentar procedimentos internos do CAU/RO 

como: gratificação para assessoramento de comissões, manual de PAD, substituição de 

funcionários de licença e/ou férias, pagamento de diárias entre outros. O coordenador informa 

que todos os normativos serão encaminhados à assessoria jurídica para um posicionamento 
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para posterior aprovação do plenário do CAU/RO. 5. Ordem do dia - 5.2 Comissão de Ética e 

Disciplina – CED/CAURO – 5.2.1 Relato sobre o 19º Seminário Regional da CED-

CAU/BR: A conselheira DANIELA CARNEIRO apresenta ao plenário o relato do Seminário 

Regional da CED-CAU/BR que ocorreu em Teresina-PI durante os dias 03 a 05 de julho e que 

por meio de suas redes sociais divulga aos profissionais as atividades que são feitas nos 

encontros que participa representando o CAU/RO. A presidente comenta que caso queria 

realizar algum comunicado sobre os seminários que encaminhe a equipe técnica os textos para 

serem publicados nas mídias oficiais do Conselho. Quanto ao seminário em Teresina foram 

ministradas palestras sobre ética profissional, ética no mercado social, ética e mídias sociais. 

Outro ponto debatido no seminário foi o uso da disciplina de ética profissional na grade 

curricular dos cursos de arquitetura e urbanismo. Além disso, foi apresentado o relato de 

palestras e entrevistas feitas no interior do Estado informando sobre o papel do Conselho e 

também da importância da ética profissional junto aos acadêmicos das IES do interior. 5.2.2 

Informes sobre ciclo de atividades a serem realizados pela CED-CAU/RO no segundo 

semestre: A conselheira comenta que a CED-CAU/RO com o apoio de sua assessoria está 

elaborando um projeto envolvendo ciclo de palestras com os cursos de arquitetura e urbanismo 

do interior do Estado e também aos profissionais. A conselheira DANIELA CARNEIRO 

comenta que as datas inicialmente definidas pela comissão serão nos meses de setembro em m 

Ariquemes e em outubro na cidade de Cacoal e com data a definir em Porto Velho; as palestras 

ministradas por conselheiros membros da CED-CAU/RO ou palestrantes convidados. Dando 

continuidade a conselheira comenta a criação de uma campanha de conscientização do 

patrimônio histórico que é comemorado no dia 17 de agosto e que será divulgada nas mídias do 

Conselho; informa que a comissão aprovou a participação da assessora da CED-CAU/RO, 

Amanda Mendes em treinamento específico na cidade Porto Alegre-RS junto a equipe da CED-

CAU/RS para obter maior conhecimento quanto ao trabalho a ser desenvolvido pela comissão 

aqui no Estado. 5.2.2 Informes sobre denúncias: A conselheira DANIELA CARNEIRO 

comenta que no dia 11 de julho houve na sede do CAU/RO uma audiência de conciliação 

referente à denúncia nº 20035, contudo não houve acordo entre as partes e com isso o processo 

seguirá os trâmites administrativos necessários para sua conclusão.  Continuando, a conselheira 

informa que a comissão designou como relator da denúncia nº 228860 o conselheiro Djalma 

Arantes para verificar se a mesma é admissível. Em seguida a conselheira comentou sobre a 

denúncia nº 17033 no qual a comissão está aguardando o parecer do conselheiro relator 

Rodrigo Selhorst. A assessora da comissão AMANDA MENDES informa que reiterou diversas 

vezes a solicitação de encaminhamento do parecer, mas até o momento não obteve resposta. A 

presidente reforça que os processos éticos tenham inicio e fim para que no futuro a gestão não 

seja responsabilizada por não ter cumprido seu papel. A conselheira comenta também a 



 

ATA DA 89ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – 20 DE JULHO DE 2019 

Página 5 de 6 
 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

170 

173 

174 

 

 

denúncia nº 22316 referente a plágio e que está na fase de elaboração de admissibilidade ou 

não pelo relator do processo. 5.3 Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional – 

CEFEP/CAURO – 5.3.1 Homologação e Interrupção dos Registros Profissionais: A 

conselheira DANIELA CARNEIRO informa os acadêmicos registrados na reunião da 

comissão: Daniela Maria Degani, Angelina Barbosa Ferreira, Marcos Henrique Cardoso de 

Souza, Claudiana Almeida do Nascimento, Rozangela Silva de Oliveira, Diogo Finzes Ribeiro, 

Tatiane Kelm e Meton Nunes Alexandre Neto. A conselheira comenta que foi cancelado o 

registro do profissional Rosevaldo Gomes de Oliveira visto que o CAU/BR encaminhou ofício 

solicitando o cancelamento do mesmo pelo CAU/RO, visto que a IES cursada não tinha 

portaria de reconhecimento. 5.3.1 Informes sobre fiscalização no interior do Estado – 

Região 09: A conselheira DANIELA CARNEIRO passa a palavra ao agente de fiscalização 

LUIS FELIPE. O mesmo informa que esteve durante os dias 24 a 28 de junho realizando 

fiscalização nos municípios de: Vilhena, Chupinguaia, Corumbiara, Cerejeiras, Colorado 

d’Oeste, Cabixi e Pimenteiras d’Oeste; e que durante esse período foram elaborados 44 

relatórios de fiscalização sendo: 36 sem indícios de irregularidades e 08 obras notificadas por 

ausência de RRT. A conselheira DANIELA CARNEIRO comenta que o gerente técnico 

acompanhou o agente de fiscalização na viagem no interior visitando as prefeituras municipais, 

em especial suas CPLs com o objetivo de apresentar a legislação do Conselho: lei de criação e 

resolução que trata sobre as atribuições do profissional arquiteto e urbanista. 5.3.2 Informes 

sobre atividades da fiscalização no segundo semestre: A conselheira DANIELA 

CARNEIRO informa que no segundo semestre desse ano será nas regiões 05, 06 e 08 e que no 

durante os dias 31 de julho a 02 de agosto acontecerá na sede do CAU/RO treinamento com o 

analista do CSC do CAU/BR sobre o IGEO e o GIS coletor. A conselheira comenta o 

andamento do projeto referente ao II Prêmio de TCC no qual informa que a premiação será 

aumentada esse ano e a previsão será em outubro. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 

tratar a presidente CRISTINA BARREIROS dá por encerrada a octogésima nona reunião 

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

Nascimento........................................................., funcionário 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, 20 de julho de 2019. 
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