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ATA DA 101ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 

2020. 
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Aos catorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quinze horas reúne-se o Plenário do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia – CAU/RO, por vídeo conferência 

(Skype), sob a presidência de Ana Cristina Lima Barreiros da Silva, e a participação dos 

Conselheiros: Silvana Maria dos Santos, Nadine Lessa Figueredo Campos, Rodrigo Selhorst e 

Silva, Antonio Lopes Balau Filho. Colaboradores: Luís Felipe Nobre Pereira – Agente de 

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

Mendes – Assistente Administrativa, Cássio Sousa Nascimento – Gerente Administrativo e 

Financeiro e Maria Luiza da Silva Piccoli – Assessora Jurídica. 1. Abertura: A presidente 

CRISTINA BARREIROS, às quinze horas do dia catorze do mês de agosto de dois mil e vinte 

inicia centésima primeira Plenária Ordinária do CAU/RO. 2. Verificação de pauta: A presidente 

lê a pauta centésima primeira 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 à plenária. 3. Leitura da Ata da 100ª Reunião Plenária 

Ordinária: A presidente comunica que a ata da reunião plenária passada foi encaminhada para 

leitura dos conselheiros que estavam presentes e pede ao gerente administrativo e financeiro 

CÁSSIO SOUSA que seja realizada a leitura para aprovação. Após a leitura e correções a 

presidente coloca em votação a ata da centésima reunião plenária ordinária que é aprovada por 

unanimidade. 4. Comunicações – 4.1 Da Presidência e da Conselheira Federal – 4.1.1 Posse 

de conselheira estadual Silvana Maria dos Santos: A presidente relembra aos presentes a 

decisão tomada pelo plenário na reunião passada onde o conselheiro Marcelo Bezerra perdeu o 

mandato por faltas sem justificativas e informa que a sua suplente assumirá a titularidade em seu 

lugar. Dito isto a presidente inicia a leitura do termo de posse da conselheira Silvana Maria e após 

a leitura parabeniza a mesma e dá as boas vindas e agradece pela participação que a mesma tinha 

no conselho sendo suplente em reuniões passadas. Os conselheiros Antonio Balau, Nadine Lessa 

e Rodrigo Selhorst dão as boas vindas a conselheira que posteriormente agradece a gentileza de 

todos. 4.1.2 Participação do CAU/RO no GT de Fiscalização: A presidente informa que o 

CAU/RO está coordenando o GT de fiscalização criado pelo Fórum de Presidentes e informa que 

foi encaminhado um ofício em conjunto com a coordenação adjunta do GT ao Conselho Diretor 

do CAU/BR solicitando que o grupo de trabalho participe das reuniões da CEP-CAU/BR pois é 

a comissão onde são tratados assuntos pertinentes a fiscalização do exercício profissional. 4.1.3 

Criação do GT de Equidade de Gênero: A presidente informa aos presentes a criação do GT 

de Equidade de Gênero que tem como membros as presidentes dos CAU/BA e CAU/SC além 

das conselheiras federais do CAU/AL, CAU/PB e CAU/SP. Esclarece que antes era uma 

comissão temporária do CAU/BR contudo foi alterado para um grupo de trabalho. Que tem por 
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objetivo a construção coletiva da pauta das mulheres, visando a superação dos desafios do 

exercício da arquitetura e urbanismo. 5. Ordem do dia - 5.1 Comissão de Ética e Disciplina – 

CED/CAURO – 5.1.1 Recebimento de denúncias: O coordenador da comissão passa a palavra 

a assistente administrativa AMANDA MENDES que informa os pontos debatidos na reunião da 

comissão. Inicia relatando que a CED-CAU/RO recebeu a denúncia: 26932 na qual foi designado 

o conselheiro Djalma José Arantes como relator do caso e que foi realizado a intimação do 

denunciante para complementação da denúncia. 5.1.2 Processos em andamento: A assistente 

administrativa informa que atualmente há processos em andamento: Denúncia nº 22860 - Relator: 

Antonio Balau - despacho: designada Audiência de Instrução dia 09/09 às 10h; Denúncia nº 

25963 - Relator: Antonio Balau - despacho: designada Audiência de conciliação dia 11/09 às 10h. 

A conselheira NADINE LESSA comenta que com advento das reuniões por vídeo conferência e 

em dias diferentes a participação de seu suplente torna-se importante na distribuição de processos 

e nas discussões do Conselho, em especial na CED-CAU/RO visto sua formação também em 

Direito. 5. Ordem do dia - 5.2 Comissão de Atos Administrativos e Finanças CAF-CAURO 

- 5.2.1 Informes da CAF-CAU/RO: O gerente administrativo informa que não houve reunião 

da CAF-CAU/RO visto a grande demanda de pautas a serem discutidas e não haver tempo hábil 

para apreciação de todas na reunião e posteriormente homologação pelo plenário nesta reunião, 

sendo assim a comissão decidiu levar todos os pontos para a próxima plenária. 5.3 Comissão de 

Ensino, Formação e Exercício Profissional – CEFEP/CAURO – 5.3.1 Apresentação e 

Interrupção dos Registros Profissionais: O gerente técnico MAX QUEINON informa a 

homologação dos registros profissionais: Tiago Ferrari do Nascimento; Willianny Kariny da 

Silva Rodrigues; Kaiki Rodrigo Dias Silva; Cezar Augusto Santos Brito; Letícia Amélia 

Schiavon Silva; Aline Trevizani Santana; Lucas Tiago Pelisson; Wandreson Castro da Silva; 

Alana Pereira de Freitas; João Lucas Gonçalves dos Reis; Rafael Leite Alves; Rafaela Costa 

Nascimento; Bruno Takashi Yamagishi; Nicoly Jacomini Amaral; Helen Felini; Tainara da Silva 

Moreira; Heloise de Siqueira Monteiro Soares; Wellerson Moreira Cabral Jessé Alves de Freitas; 

Jeferson Ribeiro dos Reis; Danielle Lara Aguiar; Andressa Ribeiro Fausto; Arizete Lopes 

Fernandes; Evandro Alves Chagas; Alexandre de Souza Freitas; Dagmar Cesar Vieira Lucena; 

Michele Neves Lima; Joyce Allinne Alves Barbosa; Thamar Vogler de Souza Paraguassu; Cintia 

Neto de Souza; Carolina Barreto Amaral; Estéfany Araújo; Nirlen Carlos da Rocha Mello; 

Joemilly Bento Cortez. O gerente técnico informa que não houve a solicitação de interrupção de 

registro profissional. 5.3.2 Informes da fiscalização: O conselheiro RODRIGO SELHORST 

passa a palavra ao agente de fiscalização LUIS FELIPE que informa que foram elaborados 106 

relatórios de fiscalização, sendo parte dele da campanha de interiores realizada em julho e de 

auditoria de RRTs. O agente de fiscalização relata os trabalhos realizados nas análises de 

denúncias de exercício ilegal da profissão que foram prejudicados pela interrupção do SICCAU 

por conta do ataque cibernético, causando dificuldades na abertura dos anexos inseridos nos 
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referidos protocolos, o agente de fiscalização comenta que esse problema está sendo debatido 

com o CAU/BR em conjunto com os agentes de fiscalização de todos os CAU/UFs e que segundo 

o CAU/BR não houve perda de dados e que brevemente será solucionado. O conselheiro 

RODRIGO SELHORST corrobora as informações dadas pelo agente de fiscalização e solicita 

que o CAU/RO formalize esse pedido a presidência do CAU/BR para que os trabalhos da 

fiscalização não sejam prejudicados. O agente de fiscalização informa que recebeu um 

comunicado informando que o SICCAU sairá do ar nos dias 15 e 16 de agosto para que seja 

recuperado os arquivos referentes aos protocolos em especial a denúncias de exercício ilegal da 

profissão. A presidente pede que na próxima semana seja informada sobre a situação para que 

possa tomar medidas junto ao CAU/BR caso isso não aconteça. 5.3.3 Informes do III Prêmio 

TCC e II Encontro CAU/RO e escolas de arquitetura e urbanismo do Estado de Rondônia: 

O conselheiro RODRIGO SELHORST passa a palavra ao gerente técnico que informa aos 

presentes as datas de inicio de ambos os eventos que acontecerão em datas diferentes (em dias 

seguidos) para que não torne cansativo para os participantes: informa que o lançamento oficial 

do III Prêmio TCC será no dia 19/08 e que todo o calendário do prêmio seguirá as datas do ano 

anterior, contudo levando em consideração as datas das eleições que acontecerão esse ano. O 

agente de fiscalização informa que esse ano caso há a possibilidade da premiação ocorrer de 

forma virtual caso não seja possível ocorrer de forma presencial por contas das medidas de 

distanciamento social. Dando continuidade, o gerente técnico informa que o II Encontro do 

CAU/RO com as escolas de arquitetura e urbanismo terá como data de lançamento oficial no dia 

02/09. 5.3.4 Lançamento do CAU acadêmico no site oficial do Conselho: O gerente técnico 

informa que um dos produtos do I encontro era uma plataforma onde os acadêmicos poderiam 

ver assuntos de seu interesse como: oportunidades de estágio, publicações de artigos científicos, 

certificados de participações em eventos entre outros. Diante disso, o gerente técnico informa que 

em conjunto com a gerência geral incluiu no site do CAU/RO um ícone chamado: CAU 

Acadêmico com informações destinadas aos estudantes de arquitetura e urbanismo. Haverá 

também abas para outras informações voltadas a ensino como: Professores, coordenadores, IES 

além do histórico das edições do Prêmios de TCC e do Encontro de coordenadores e parcerias do 

CAU com empresas para benefícios aos profissionais arquitetos e urbanistas. 5.3.5 Informes da 

CEFEP-CAU/RO:  O gerente técnico informa que a CEF-CAU/BR enviou ofício aos CAU/UFs 

no qual dá sugestões as IES de arquitetura e urbanismo na forma de educação a ser aplicada em 

momentos de distanciamento social por conta da pandemia da COVID-19. A presidente reforça 

informando que o MEC fez a proposta de ensino remoto no qual foi aprovada pelo CAU/BR. O 

agente de fiscalização cita que esse documento além de ser enviado a todos os coordenadores de 

curso de arquitetura e urbanismo também será encaminhado aos gestores da IES para 

conhecimento e reforçar o posicionamento do CAU/BR e do CAU/RO acerca do tema. 

6. Informes gerais: A presidente informa a publicação feita nas mídias sociais do Conselho sobre 
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o mês do patrimônio histórico onde foi lançado o desafio para que os profissionais postem 

imagens relacionadas ao patrimônio histórico do Estado e marquem o Conselho para que seja 

divulgado nas mídias do CAU. Seguindo a presidente pede aos coordenadores das comissões com 

o apoio de seus respectivos assessores a elaboração do relatório de atividades da gestão para que 

seja publicado nas mídias e também nos cadernos a serem distribuídos aos profissionais arquitetos 

e urbanistas. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a presidente CRISTINA 

BARREIROS dá por encerrada à centésima primeira 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, 14 de agosto de 2020. 
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