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Aos treze dias do mês de novembro 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, Adson Jenner de Araújo Moreira, Rodrigo Selhorst e             

Silva, Heverton Luiz Nascimento do Carmo. 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. 1. Abertura: A presidente CRISTINA BARREIROS, às quinze horas do dia treze do              

mês de novembro de dois mil e vinte inicia centésima quarta Plenária Ordinária do CAU/RO. 2.                

Verificação de pauta: A presidente lê a pauta da centésima quarta 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 103ª                

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 terceira reunião plenária               

ordinária que é aprovada por unanimidade. 4. Comunicações – 4.1 Da Presidência e da              

Conselheira Federal – 4.1.1 Informe sobre as diretrizes orçamentárias 2021: A presidente            

informa que após sugestão levantada pelo CAU/RO ao Fórum de Presidentes e apresentada ao              

plenário do CAU/BR houve a alteração dos valores a serem repassados pelos CAU/UFs para o               

Centro de Serviços Compartilhados – CSC, a presidente esclarece que os valores para 2021 serão               

os programados inicialmente para 2020 com o acréscimo do INPC (mesmo índice usado pelo              

CAU/BR para reajuste de anuidades e RRTs). A presidente agradece a equipe técnica do              

CAU/RO pelo auxílio e na sugestão criada e aprovada tanto no Fórum de Presidentes quanto no                

plenário do CAU/BR. O conselheiro HEVERTON LUIZ comenta que na última reunião da             

CAF-CAU/RO a equipe técnica também foi parabenizada. O conselheiro HEVERTON LUIZ           

comenta que a partir desse questionamento levantado por todos os CAU/UFs acerca do aumento              

no valor do repasse ao CSC muitos conselhos irão questionar a licitude da contratação desse               

serviço pelo CAU/BR onde apenas é informado o valor que cada Estado deve repassar para a                

manutenção do serviço sendo que em 2020 houve falhas na prestação do serviço aos profissionais               

arquitetos e urbanistas do país. A presidente esclarece ao plenário que diante do ocorrido foi               

encaminhado ofício ao CAU/BR solicitando uma auditoria no CSC para verificar todos os             

contratos, valores pagos no ano de 2020 para verificar possíveis gargalos e possíveis cortes de               

custos, além disso a presidente esclarece que o Fórum de Presidente também protocolou o mesmo               
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pedido ao CAU/BR. A presidente conclui informando que a minuta do plano de ação e orçamento                

do CAU/RO levou em conta o valor alterado conforme aprovado pelo CAU/BR 4.1.2 Informe              

gerais da presidência: A presidente informa aos conselheiros que haverá uma outra plenária             

ordinária do CAU/RO para o próximo dia 27/11 e que em conversas com os arquitetos e                

urbanistas eleitos para a próxima gestão foi definido o dia 09/12 para a realização da diplomação                

e posse dos novos conselheiros sem a presença de convidados para evitar aglomerações, a              

presidente informa que o evento será realizado no período da tarde no IPOG em Porto Velho-RO.                

Dando continuidade a presidente relata aos presentes que a assessoria jurídica respondeu            

oficialmente a intimação relacionada ao CRT e informa que até o momento o Conselho não foi                

notificado quanto a resposta da juíza. 5. Ordem do dia - 5.1 Comissão de Atos Administrativos                

e Finanças CAF-CAURO – 5.1.1 Homologação do Plano de Ação e Orçamento 2021: O              

conselheiro HEVERTON LUIZ comenta que na última reunião da CAF a a equipe técnica              

apresentou a minuta do plano de ação e orçamento do CAU/RO para o próximo ano e informa que                  

não ocorreram grandes mudanças no orçamento a não ser o ponto levantado anteriormente pela              

presidente quanto ao repasse ao CSC. O conselheiro passa a palavra ao gerente administrativo e               

financeiro CÁSSIO SOUSA que inicialmente apresenta aos presentes os valores de anuidades e             

RRT para 2021 além de informar os percentuais que devem ser destinados para determinado fim               

conforme diretrizes orçamentárias do CAU/BR. Em seguida o gerente administrativo e financeiro            

apresenta aos conselheiros a estimativa de receitas correntes do CAU/RO para 2021 que será de               

R$ 1.350.350,14 (um milhão trezentos e cinquenta mil, trezentos e cinco reais e catorze centavos),               

informa que esse valor é estimativa com a arrecadação de anuidades, aplicação financeiras,             

repasse do Fundo de Apoio e taxas e multas. Em seguida é apresentado aos conselheiros os                

objetivos estratégicos definidos, o gerente administrativo informa que todos as ações, projetos,            

recursos financeiros devem ter como meta atingir os objetivos estratégicos que são: Tornar a              

fiscalização vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo; Estimular a produção da              

arquitetura e urbanismo como política de Estado; Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e               

Urbanismo; Assegurar a eficácia no atendimento e relacionamento com os arquitetos e urbanistas             

e a sociedade e Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade. O               

gerente administrativo informa que por conta dos trabalhos realizados juntamente com a gerência             

geral as projeções para 2021 de inadimplência tanto de pessoa física quanto jurídica serão              

menores em comparação a 2020. Em seguida é apresentada os valores a serem alocados para cada                

centro de custo: Fiscalização – R$ 311.304,03; Reserva de contingência – R$ 4.000,00; Fundo de               

Apoio – R$ 35.125,01; Capacitação – R$ 22.000,00; Representação Institucional – R$ 56.640,00;             

Atendimento – R$ 90.219,52; Manutenção Administrativa – R$ 652.526,86; Comunicação – R$            

38.000,00; CEFEP – R$ 22.500,00; CED – R$ 12.500,00; CAF – R$ 12.500,00; CSC              

Atendimento – R$ 6807,97; CSC Fiscalização – R$ 56226,75 e Despesas de capital – R$               

100.000,00. Após a apresentação a a presidente pergunta se algum conselheiro tem alguma             
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dúvida, pergunta sobre o tema, como não houve a mesma coloca em votação e com os votos                 

favoráveis dos conselheiros: Adson Jenner de Araújo Moreira, Silvana Maria dos Santos,            

Heverton Luiz Nascimento do Carmo e Rodrigo Selhorst e Silva é aprovado por unanimidade o               

plano de ação e orçamento do CAU/RO 2021. 5.1.2 Informes sobre arrecadação do CAU/RO              

em 2020: O conselheiro HEVERTON LUIZ passa a palavra ao gerente administrativo e             

financeiro CÁSSIO SOUSA que apresenta aos conselheiros um gráfico com a arrecadação mensal             

do Conselho durante o ano de 2020, informa que no início a arrecadação é elevada por conta dos                  

pagamentos de anuidades e relata que durante os meses de março e abril houve uma queda                

receitas pois foram os meses de ínicio da pandemia no país e também do inicio das regras de                  

distanciamento social estipulados pelas autoridades sanitárias, ressalta que a partir de maio por             

iniciativa da gerência geral e da gerência técnica houve uma campanha orientativa aos             

profissionais arquitetos e urbanistas mostrando a importância da elaboração do RRT, em especial             

em atividades voltadas a arquitetura de interiores, essa ação possibilitou um aumento na receita do               

Conselho além da prorrogação do pagamento da anuidade por parte dos profissionais arquitetos e              

urbanistas quanto pelas empresas registradas no CAU que inicialmente era até o mês de maio,               

contudo o CAU/BR por conta da pandemia decidiu prorrogar o pagamento das anuidades do              

exercício sem encargos até o final de julho. Em seguida o gerente administrativo e financeiro               

apresenta um quadro comparativo mostrando os valores arrecadados pelo Conselho com as            

estimativas feitas pelo CAU/BR, o mesmo informa que apesar da pandemia e das regras de               

distanciamento social houve uma arrecadação considerável em 2020. A presidente informa que            

mesmo com a boa arrecadação do CAU/RO as estimativas do CAU/BR na maioria das vezes é                

factível e próximo do real. Dando continuidade o gerente administrativo apresenta aos            

conselheiros os valores de anuidades de exercícios anteriores recebido em 2020 e informa o              

aumento ocasionado em grande parte pela abertura de processo administrativo de cobrança dos             

profissionais e empresas em setembro de 2019 e consequentemente a inscrição em dívida ativa de               

inadimplentes. 5.1.3 Informes prestação de contas e Relatório de Gestão 2020: O conselheiro             

HEVERTON LUIZ apresenta aos presentes o calendário para prestação de contas e envio do              

relatório de gestão ano que vem, o gerente administrativo informa que no próximo ano haverá               

duas grandes mudanças: não será necessário o envio do relatório de gestão ao CAU/BR para               

análise possíveis ajustes; o relatório de gestão deve ser publicado no portal da transparência e não                

mais enviado ao TCU. A presidente ressalta a importância das auditorias internas e externas pois               

auxilia na mitigação de falhas e orienta para correções necessárias. O conselheiro ADSON             

JENNER comenta que na reunião da comissão foi debatido medidas para minimizar a questão de               

realização de pagamentos sugere que atos do conselho sejam feitos logo no inicio de 2021 para                

que não afete o pagamento de fornecedores e também dos funcionários. A presidente informa que               

irá realizar uma consulta a assessoria jurídica para verificar a legalidade de realizar agendamento 



 

Porto Velho, 13 de novembro de 2020. 
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de funcionários e terceirizados em 2020 para que recebam em janeiro de 2021. O conselheiro                

HEVERTON LUIZ sugere que a primeira reunião de 2021 acontecerá até os dois primeiros dias               

de janeiro para que não acarrete dificuldades em relação a pagamentos. 5.3 Comissão de Ensino,               

Formação e Exercício Profissional – CEFEP/CAURO – 5.3.1 Apresentação e Interrupção           

dos Registros Profissionais: O coordenador da comissão informa a homologação dos registros            

profissionais: Leyla Correia Santos Almeida; Letícia Isabel Pereira de Freitas; Rafael Silva            

Andrade; Diego Ferreira Do Nascimento; Dara da Rocha Emerich; Gabriel Araujo dos Santos             

Silva; Luís Henrique Chagas do Nascimento; Laryssa Dayanne Lima de Souza; Mariana Campos             

Nunes Freire; André Vinicius Domingues Veiga; João Henrique Oliveira da Silva; Maria Vitória             

de Souza Aragão; Izes de Paula Meira e Hudson Junior Botelho. O conselheiro ADSON JENNER               

informa cinco interrupções de registro: André Marques Grinchpum; Jacson da Silva Neves; João             

Thalles Moreira de Lacerda; Aldenira do Socorro Rayol de Oliveira Silva e Lucí Mariane Franco               

Medina. 5.3.2 Informes sobre o III Prêmio TCC: O coordenador apresenta o calendário do III               

Prêmio esclarece que todo o procedimento ocorreu na mais normalidade possível e informa que              

hoje será publicado nas mídias sociais do Conselho os trabalhos premiados: menções honrosas e              

os finalistas e que a solenidade de premiação acontecerá de forma virtual nos mesmos moldes da                

100ª reunião plenária do CAU/RO. O coordenador aproveita a plenária e convida todos a              

participarem da solenidade que acontecerá no dia 20/11. 5.3.3 Informes sobre o 2º Encontro de               

Coordenadores: O coordenador da comissão apresenta o calendário do 2º Encontro de            

Coordenadores que também será realizado de forma virtual e acontecerá no dia 27/11 pela parte               

da manhã e terá como tema: O ensino de arquitetura e urbanismo em tempos de isolamento social                 

além disso no evento será apresentado a todos o projeto CAU e Ensino, um espaço no site do                  

CAU/RO com informativos, interação entre o Conselho e a classe acadêmica (professores,            

coordenadores, alunos) do Estado. O conselheiro HEVERTON LUIZ sugere que na próxima            

gestão a CEFEP juntamente com as IES realizem atividades para a melhora nas notas dessas IES                

no Enade. A presidente comenta o projeto de acreditação criado pelo CAU/BR que premia as               

melhores IES em arquitetura e urbanismo e sugere que isso também possa ser feito em Rondônia.                

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

encerrada à centésima terceira reunião plenária ordinária do CAU/RO; onde eu, Cássio Sousa             

Nascimento........................................................., 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. 

 
_____________________________ 
Ana Cristina Lima Barreiros da Silva 

Presidente do CAU/RO 
CAU nº A10737-9 

 

 
____________________________ 
Adson Jenner de Araújo Moreira 

Vice-Presidente 
CAU nº A46617-4 



 

 

ATA DA 104ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – 13 DE NOVEMBRO DE 2020 
Página 5 de 5 

 

 
_____________________________ 

Rodrigo Selhorst e Silva 
Conselheiro Estadual Titular 

CAU nº A37175-0 

 
_____________________________ 

Heverton Luiz Nascimento do Carmo 
Conselheiro Estadual Titular 

CAU nº A103675-0 
 

_________________________ 
Silvana Maria dos Santos  

Conselheira Estadual Titular 
CAU nº A114181-3 

______________________________ 
Cássio Sousa Nascimento 

Gerente Administrativo e Financeiro do 
CAU/RO 

Mat. nº 850390 
 

 
______________________________ 

Luís Felipe Nobre Pereira 
Agente de Fiscalização do CAU/RO 

Mat nº 024732 

______________________________ 
Max Queinon Batista de Sousa 
Gerente Técnico do CAU/RO 

Mat. nº 015067 
 
 

______________________________ 
Leonardo Falcão Ribeiro Advogados Associados 

Assessoria jurídica do CAU/RO 
 
 

 

 
 


