ATA DA 91ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE
2019.
1

Aos vinte e um dias do mês de setembro 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, Nadine Lessa Figueredo

6

Campos, Josiene Pereira da Silva. Os conselheiros Adson Jenner de Araújo Moreira, Rodrigo

7

Selhorst e Silva, Antonio Lopes Balau Filho e Heverton Luiz Nascimento do Carmo

8

justificaram suas ausências. Colaboradores: Cássio Sousa Nascimento – Gerente

9

Administrativo e Financeiro, Max Queinon Batista de Sousa – Gerente Técnico, Luís Felipe

10

Nobre Pereira – Agente de Fiscalização e Maria Luiza – Assessora Jurídica. 1. Abertura: A

11

presidente CRISTINA BARREIROS, às nove horas do dia vinte e um do mês de setembro de

12

dois mil e dezenove, inicia a nonagésima primeira Plenária Ordinária do CAU/RO. 2.

13

Verificação de pauta: A presidente lê a pauta da nonagésima primeira Reunião Plenária

14

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

15

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

16

Leitura da Ata da 90ª Reunião Plenária Ordinária: A presidente comunica que a ata da

17

reunião plenária passada foi encaminhada anteriormente para leitura dos conselheiros que

18

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

19

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

20

nonagésima reunião plenária ordinária que é aprovada por unanimidade pelos conselheiros

21

presentes. 4. Comunicações – 4.1 Da Presidência – 4.1.1 Apresentação de nota sobre o

22

restabelecimento da Resolução nº 51 do CAU/BR e minuta da nova resolução sobre

23

atividades privativas dos profissionais arquitetos e urbanistas: A presidente inicia

24

esclarecendo aos conselheiros que o presidente do CAU/BR revogou ad referendum a

25

resolução nº 51 que trata sobre as atribuições privativas dos profissionais arquitetos e

26

urbanistas o que gerou uma repercussão negativa dos profissionais aos CAU/UFs. A presidente

27

informa que a decisão foi debatida em plenária em Brasília, durante a reunião a Comissão de

28

Harmonização do CAU/BR apresentou uma minuta sobre a resolução e abriu uma consulta

29

pública para alteração do normativo, sugestão que foi acatada pelo pleno. A presidente

30

apresenta a minuta apresentada pela Comissão de Harmonização e sugere que o CAU/RO faça

31

um documento dando suas contribuições. O conselheiro ANTONIO BALAU sugere que os

32

conselheiros venham no Conselho na quarta-feira (25/09) para elaboração de documento a ser

33

enviado ao CAU/BR com as contribuições. 4.1.2 Elaboração de projetos pelas comissões

34

ordinárias para a programação 2020: A presidente lembra aos conselheiros presentes que o
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35

envio da programação 2020 do CAU/RO ao CAU/BR é até o dia 15 de outubro e reforça aos

36

coordenadores e membros das comissões a elaboração de projetos e informa que não irá

37

autorizar o uso de recursos sem que haja um projeto. 4.1.2 Remarcação de reunião plenária

38

no interior do Estado: A conselheira NADINE LESSA levanta a questão sobre a reunião no

39

interior do Estado e pergunta se a data definida em reuniões anteriores (outubro) será mantida

40

ou será alterada. A presidente informa que a agenda para o mês de outubro está bem apertada e

41

sugere ao plenário que a reunião seja no mês de novembro, a mesma dá a sugestão que seja nos

42

dias 15 e 16 de novembro na cidade de Ji-Paraná. A presidente coloca a sugestão em votação

43

sendo aprovada por todos. 4.1.3 Informes sobre participação do CAU/RO na reunião em

44

Brasília com a COA e CPFI: A presidente comenta a participação na reunião que ocorreu em

45

Brasília com conselheiros do CAU/BR e do CAU/RO, informa que a reunião teve o intuito de

46

apresentar ao CAU/BR os trabalhos realizados pela auditoria da CGU no CAU/RO. A

47

presidente informa que foram apresentados os pontos levantados pela auditoria e apresentado

48

as soluções quanto aos apontamentos. 4.1.4 Informes sobre nomeação de gerente geral do

49

CAU/RO: A presidente informa que para melhorar os processos e o andamento das atividades

50

do Conselho foi nomeado para ocupar o cargo de gerente geral o funcionário Jeferson Santos

51

Schurmann, nomeação respaldada pelo novo organograma do Conselho aprovado em plenárias

52

passadas. 4.1.5 Participação do CAU/RO no Seminário de Fiscalização em Porto Alegre-

53

RS: A presidente informa que haverá em Porto Alegre o Seminário de Fiscalização e comenta

54

que irá representar o Conselho visto será a finalização do trabalho da Comissão Temporária do

55

CAU/BR e acha a importante a participação também do agente de fiscalização do CAU/RO no

56

evento, fato concordado por todos. 4.1.6 Realização de Fórum de Presidentes em maio de

57

2020 em conjunto com a Amazônia 21: A presidente informa que haverá em Porto Velho em

58

maio de 2020 o evento promovido pela prefeitura do município o evento Amazônia 21 que tem

59

por objetivo pensar e dialogar a região amazônica em várias vertentes: negócios sustentáveis,

60

cultura, meio ambiente, ciência e tecnologia. A presidente recebeu o convite da Agência de

61

Desenvolvimento do município de Porto Velho para ações de parceria com o evento e sugeriu

62

aos gestores do município a realização em Porto Velho do Fórum de Presidentes dos

63

CAU/UFs. A ideia foi bem recebida pela organização do evento e informa que levará esse

64

ponto a ser debatido junto ao Fórum de Presidentes. 4.1.7 Informes sobre chamada de novo

65

estagiário: A presidente informa que a estagiária Georgia Gusmão aceitou um proposta de

66

trabalho do Governo do Estado e que por conta disso informa a necessidade de convocação de

67

uma nova acadêmica para ocupar o cargo. A mesma sugere que seja convocado o terceiro

68

colocado no processo seletivo e pergunta aos presentes se concordam com a ideia. Os presentes

69

não colocaram nenhum empecilho para a contratação. Com isso, a presidente informa que na

70

próxima semana entrem em contato com o CIEE para a elaboração do contrato e convocação
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71

do novo estagiário. 5. Ordem do dia - 5.1 Comissão de Ética e Disciplina – CED/CAURO –

72

5.1.1 Informes sobre Palestra ocorrida em Ariquemes no início de setembro: A conselheira

73

DANIELA CARNEIRO informa aos conselheiros que a mesma ministrou no município de

74

Ariquemes palestra sobre ética profissional aos arquitetos e urbanistas e acadêmicos da área

75

mostrando a importância da aproximação do Conselho aos acadêmicos. Dando continuidade a

76

conselheira informa que nos dias 02 e 03 de outubro haverá palestras no município de Cacoal.

77

5.1.2 Informes sobre participação do CAU/RO no 8º Treinamento para as assessorias das

78

Comissões de Ética dos CAU/UFs: O conselheiro ANTONIO BALAU comenta a importância

79

da participação da comissão nos encontros voltados a comissão de ética e comenta que a

80

proposta é que o CAU/RO seja representado: pela conselheira Daniela Carneiro, a assessora da

81

comissão, Amanda Mendes e verificar a possibilidade da participação também da assessoria

82

jurídica. A presidente pergunta se há verbas para a participação de todos, o gerente

83

administrativo e financeiro Cássio Sousa informa que há recursos para ida de todos. 5.1.3

84

Informes sobre denúncias: A conselheira DANIELA CARNEIRO comenta o andamento dos

85

processos éticos na comissão: inicialmente informa que a denúncia nº 22316 foi elaborado

86

parecer de admissibilidade para acatamento da denúncia e instauração de processo ético

87

disciplinar com abertura de prazo para apresentação de defesa; e informa sobre o andamento

88

da denúncia nº 22860 no qual a comissão está no aguardo do parecer do conselheiro relator

89

para acatar ou não a denúncia. 5. Ordem do dia - 5.2 Comissão de Atos Administrativos e

90

Finanças – CAF-CAU/RO – 5.2.1 Aprovação de portarias normativas: A conselheira

91

JOSIENE PEREIRA passa a palavra ao gerente administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA

92

que inicialmente relembra aos presentes que na reunião passada da comissão algumas minutas

93

de portarias normativas foram encaminhadas a assessoria jurídica para elaboração de parecer e

94

informa que os documentos com seus respectivos pareceres foram analisados na reunião da

95

comissão que aconteceu na manhã de ontem. O gerente administrativo e financeiro informa que

96

a comissão acatou todas as sugestões e apontamentos levantados pela assessoria jurídica e

97

informa que as minutas aprovadas foram: Portaria sobre atribuições de fiscal e gestor de

98

contrato; Portaria sobre gratificação de comissões (Comissão eleitoral, CPL e PAD); Portaria

99

regulamentando o manual de PAD; Portaria regulamentando o plano de capacitação de

100

funcionários; Portaria sobre substituição de funcionários em férias ou de licença e Portaria

101

sobre honorários de sucumbência. 5.2.2 Informes da CAF-CAU/RO: O gerente

102

administrativo e financeiro CÁSSIO SOUSA informa sobre a participação do conselheiro

103

Heverton Luiz na reunião ocorrida em Brasília para falar sobre os trabalhos da auditoria da

104

CGU. Dando continuidade, a comissão reforça o pedido da presidência em relação à criação de

105

projetos por parte das comissões ordinárias para o planejamento 2020 e por fim é comentado a

106

participação do conselheiro Heverton Luiz no curso de acessibilidade realizado no IFRO
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107

realizado durante três dias no instituto. 5.3 Comissão de Ensino, Formação e Exercício

108

Profissional – CEFEP/CAURO – 5.3.1 Homologação e Interrupção dos Registros

109

Profissionais: A conselheira NADINE LESSA informa os acadêmicos registrados na reunião

110

da comissão: Renan Domaria Santana; Brênia Kely Gomes de Souza; Sintya Franciane Lopes

111

Santos; Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos; Emanuelli Mendes Queiroz; Hamaitir Paez Barros;

112

Maikon Barbosa Barros; Débora Roberta de Souza Ribeiro; Ivanildo Rodrigues das Merces;

113

Katrina Larissa Pereira Machado; Ketulin da Silva Cota; Jose Leandro Vituriano Bezerra;

114

Eliene Costa Gomes; Larissa Jeronimo Porto; Andretti Carvalho Mendonça; Ana Carolina

115

Nunes de Almeida Sbarzi; Marlon John Lopes Correia; Ana Caroline Azevedo Silva; Daniele

116

Silva de Lima; Bruna de Paula Gonçalves; Joicilene dos Santos Silva; Gabriela Santos;

117

Joaquim Santos Machado; Ingryd Muryelle Silva Nogueira; Denner Santana Moresco; Lucí

118

Mariane Franco Medina; Lidiane Cristina Jucá Gadêlha Jardim; Francilene Duarte Durans;

119

André Felipe Santos Souza; Laelson Rodrigues de Queiroz; Carina Souza Bilio; Renata Freire

120

Morales; Wangles Weyden Maia Reis; Jean Prates Da Silva; Lucas Perin Trancoso; Samuel

121

Silas dos Santos Carvalho e Pricila Ribeiro Fernandes Batista. 5.3.2 Informes sobre

122

fiscalização: A conselheira DANIELA CARNEIRO comenta o grande trabalho feito pela

123

fiscalização no interior do Estado e ressalta a importância da fiscalização também na capital. O

124

gerente técnico explica que a intenção de planejamento da fiscalização para 2020 é realizar por

125

mês 100 relatórios (50 do interior e 50 da capital), relatórios que podem ser de: obras, eventos,

126

shopping, feiras, mostras, orientações nas faculdades. Aproveitando, a conselheira DANIELA

127

CARNEIRO comenta a ideia de implantar em conjunto com a fiscalização o projeto: CAU e a

128

sociedade que consiste em realizar ações informativas e orientativas aos proprietários de obras

129

ressaltando a importância do profissional arquiteto e urbanista em apoio ao agente de

130

fiscalização quando for a campo realizar o trabalho de fiscalização. Dando continuidade, o

131

agente de fiscalização LUIS FELIPE apresenta os números alcançados na região 08 do Estado

132

que compreende os municípios de: Cacoal, Pimenta Bueno, Espigão d’Oeste, Ministro

133

Andreazza, Primavera de Rondônia, Parecis e São Felipe d’Oeste; informa que foram

134

realizados 30 relatórios de fiscalização. 5.3.3 Sugestão de aquisição de veículo para

135

atividades administrativas: A conselheira DANIELA CARNEIRO pede a palavra e fala sobre

136

o uso do veículo oficial do Conselho nas fiscalizações no interior do Estado e sugere a

137

aquisição de um veículo de passeio para uso em atividades administrativas na capital. A

138

presidente informa que foi aberto um processo administrativo na gestão passada para compra

139

de veículo, contudo a assessoria jurídica deu parecer indeferindo a compra. A presidente

140

comenta a ideia de locação de automóvel para uso em dias específicos e informa que esse tipo

141

de contratação seria mais vantajosa para o conselho. 5.3.4 Ação do dia das crianças: A

142

conselheira DANIELA CARNEIRO comenta a ideia de promover novamente uma ação dos
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143

dias das crianças em um hospital infantil em Porto Velho, a presidente sugere que também seja

144

feita uma ação em uma escola mostrando às crianças o papel do arquiteto e urbanista.

145

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a presidente CRISTINA BARREIROS dá por

146

encerrada a nonagésima primeira reunião plenária ordinária do CAU/RO; onde eu, Cássio

147

Sousa Nascimento........................................................., funcionário do CAU/RO atuo e lavro

148

esta Ata, de ordem da Presidente CRISTINA BARREIROS que será lida, aprovada e assinada

149

por todos os presentes.
Porto Velho, 21 de setembro de 2019.
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