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SÚMULA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA CAF-CAU/RO EXERCÍCIO 2019 
 
 

DATA 11 de janeiro de 2019  09:00  

LOCAL Rondônia-RO 

 

CONSELHEIROS 
HEVERTON LUIZ NASCIMENTO DO 
CARMO Membro 

SILVANA MARIA DOS SANTOS Membro 
 ADSON JENNER DE ARAÚJO  Membro 

ASSESSORIA CÁSSIO SOUSA NASCIMENTO 

 

Verificação de Quórum 

Encaminhamento 

A convocação foi enviada aos conselheiros titulares, os 
conselheiros Heverton Luiz, Adson Jenner confirmaram 
presença, o conselheiros Marcelo Bezerra justificou sua 
ausência, desse modo sua respectiva suplente foi convocada 
desta forma baseado no art. 119 da Resolução nº 139 “O 
quórum para instalação e funcionamento de reuniões de 
comissões ordinárias e especiais corresponde ao número inteiro 
imediatamente superior à metade de seus membros”, sendo 
assim a quórum para a reunião. 

 

Leitura e aprovação da Súmula da reunião anterior 

Encaminhamento Foi aprovada na reunião anterior 

 

Comunicações 

Responsável Heverton Luiz Nascimento do Carmo 

Comunicado  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Informes sobre resultado do concurso público 

Fonte 
 

Relator  

Encaminhamento A gerência administrativa e financeira do CAU/RO apresentou 
aos membros da comissão o andamento do certame para 
contratação de cargos efetivos para o Conselho com o resultado 
final para posterior convocação dos primeiros colocados. 

 

2 Informes sobre auditoria externa 

Fonte  

Relator  
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Encaminhamento A assessoria da comissão informa que os apontamentos 
levantados pela empresa responsável e informa que a equipe 
técnica está elaborando posicionamento esclarecendo todos os 
questionamentos 

 

3 Proposta de contratação de gerente geral 

Fonte  

Relator  

Encaminhamento A pedido da presidência foi encaminhado para que a CAF-
CAU/RO analisa a possibilidade de contratação de um 
profissional para exercer o cargo de gerente geral. O coordenador 
solicita que seja elaborado um estudo com o impacto 
orçamentário para que analisado pelos membros da comissão 
em reuniões futuras. 

 
 

4 Encaminhamentos para a plenária 

Fonte CAF-CAU/RO 

Encaminhamento 1 – Informes sobre o resultado final do concurso público; 
2 – Informes sobre o posicionamento sobre os 

apontamentos da auditoria externa; 
 

 
 

 
 

5 Encerramento 

Reunião 
coordenada por 

Conselheiro Heverton Luiz 

Encaminhamento Depois de cumprida a pauta o conselheiro Heverton Luiz, 
agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos 
demais presentes, não havendo mais nenhuma contribuição o 
conselheiro encerrou a sessão às 10 horas e 46 minutos. E, para 
constar, eu, Gerente Administrativo e Financeiro, Cássio Sousa 
Nascimento, assessor desta Comissão, lavrei a presente Súmula, 
que após lida e aprovada, é assinada por mim e demais 
presentes a reunião. 
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______________________________ 
Heverton Luiz Nascimento do Carmo 

Membro da CAF-CAU/RO 
CAU nº A103675-0 

 

 
 

_________________________________ 
Silvana Maria dos Santos 

Membro da CAF-CAU/RO 
CAU nº A114181-3 

 
 

_________________________________ 
Adson Jenner de Araújo Moreira 

Membro da CAF-CAU/RO 
CAU nº A46617-4 

 
 
 
 

 
 

_________________________________ 
Cássio Sousa Nascimento 

Assessor Técnico da CAF-CAU/RO 
Mat nº 850390 
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