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COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA – CED-CAU/RO 

 

SESSÃO  Reunião Ordinária N° 30 - CED–CAU/RO 

PROCESSO ----- 

INTERESSADO CED-CAU/RO e CED-CAU/BR 

ASSUNTO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CED-CAU/BR 

DELIBERAÇÃO N° 14/2019 – CED-CAU/RO 

 
 
A COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA – CED-CAU/RO reunida ordinariamente em Porto 
Velho, na sede do CAU/RO, no dia 20 de setembro de 2019, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, considerando o disposto no Capítulo VII, Art. 47 do Regimento Interno do 
CAU/RO, após análise do assunto em epigrafe, e considerando o conhecimento da matéria 
encaminhada para apreciação da CED-CAU/RO. 
 
Considerando o Art. 24, § 1° - O CAU/BR e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e 
fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos 
princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo 
aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo; 
 
Considerando o compromisso da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR no contínuo 
aperfeiçoamento dos normativos que tratam de ética e disciplina no âmbito profissional da 
Arquitetura e Urbanismo; 
 
Considerando a importância de uma correta prática da Ética no Exercício Profissional no 
estado de Rondônia, junto com os demais estados pertencentes ao CAU/BR; 
 
Considerando o pleno exercício do mandato de conselheiro envolve condições indispensáveis, 
tais como conhecimento, dedicação, comprometimento, disponibilidade e participação; 
 
Considerando o conhecimento, a dedicação, o comprometimento, a disponibilidade e a 
participação são considerados atributos de empenho pessoal para o cumprimento das 
demandas do CAU, em reuniões plenárias, de comissões, de colegiados e eventos; 
 
Considerando quanto à postura, o conselheiro deve pautar-se pela conduta ética e pelo decoro 
na participação das atividades do CAU. 
 
 
 
 

DELIBERA: 

1. Pela participação da assessora técnica Amanda Cristina Carvalho Mendes e 

assessoria jurídica, bem como do Conselheiro Rodrigo Selhorst e Silva como 

representantes da Comissão de Ética e Disciplina – CAU/RO, no 8º Treinamento 

Técnico para as assessorias das Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF a ser 

realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, das 09h às 18h, em Brasília/DF. 
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Porto Velho/RO, 20 de setembro de 2019. 

 
 
 
 

 
ANTONIO LOPES BALAU FILHO    ________Ausência justificada___________________ 

(Coordenador) 
 
 
DANIELA CARNEIRO DOS SANTOS __________________________________________ 
(membro suplente) 

 
 
NADINE LESSA FIGUEREDO CAMPOS ________________________________ 
(membro da comissão) 
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