05º/2014 Reunião de Plenário Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do Conselho
de Arquiteto e Urbanista do Acre – CAU/AC, no dia
13 de maio de 2014, na sua sede para tratar dós
seguintes assuntos: Aprovação da Alteração do
Calendário de 2014; Aprovação do Documento “Por
uma revisão”; Aprovação da nova portaria do
Regimento Interno; Curso de Impacto de
Vizinhança; Apresentação do relatório de
Auditoria; Horário de funcionamento para os dias
de jogos do Brasil; Proposta de Agradecimento ao
Arq. e Urb. Márcio;

1

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às 18h30mim, na sede do

2

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre – CAU /AC, situado na Rua João Donato n 32 -

3

centro, em Rio Branco – Acre realizou a cerimônia de abertura da 5º reunião de Plenária

4

Ordinária, verificado o quórum, ficando registrado a ausência dos Senhor Luciano Carvalho. A

5

mesa foi composta pela a Senhora Edfa Viviane – Presidente do CAU/AC, o Sr. Antônio

6

Salomão Lamar Neto – Conselheiro Titular e Vice Presidente, a Conselheira Laís Medeiros que

7

veio em substituição ao Conselheiro Luciano Carvalho (em anexo a justificativa da sua

8

ausência), Dânya Rodrigues – Conselheira Estadual Titular, Conselheiro Federal Titular Clênio

9

Plauto, Conselheiro Suplente Federal – Alfredo Brana, Anderson Amaro – Conselheiro Estadual

10

Titular, Ewerton Neri – Gerente Técnico de Fiscalização, Diná Márcia Rodrigues – Gerente

11

Geral, Felipe Damasceno – Jurídico, Sueli Malaquias - Contadora e Eu, Analú Santiago –

12

Secretaria Geral. A Presidente deu início à reunião fazendo 01 (um) minuto de silêncio em

13

respeito à Mãe do Conselheiro Rafael Albuquerque, passando para a Primeira Pauta:

14

Aprovação da quarta Ata de Reunião de Plenária do dia 15/04/2014, Edfa perguntou aos

15

Conselheiros se alguém tinha alguma observação a fazer, Anderson pediu para que fosse usado

16

mais o whatsApp, pois na Cidade do Povo a internet não pega e fica difícil lê os e-mail, sem

17

mais observações a ata foi aprovada por unanimidade. Segunda Pauta: Apresentação de

18

Comunicados, dos Conselheiros Estaduais, dos Conselheiros Federais, da Presidência: O

19

Salomão falou que da comissão de finanças não tem nada a dizer, pois estar tudo sendo
1

20

cumprido pela Márcia e que ele está mais a disposição das outras comissões, Dânya disse que o

21

plano das comissões está sendo compridos e que ela fez todas as modificações necessárias e que

22

na reunião de comissão passa para todos os conselheiros, e que duas das comissões estão com

23

tudo encaminhada e outras duas estão precisando de ajuda. O Brana já tem a lista dos

24

condomínios. Comunicado dos Conselheiros federais, o Clênio falou que a reprogramação do

25

CAU/AC foi aprovada, deu parabéns a todos do CAU pelo o esforço e desempenho, falou que

26

terá uma reunião da prestação de contas e disse que será nos dias 22 e 23 de maio, Clênio disse

27

que não vai poder participar, mas que o seu Suplente vai comparecer, disse para o Brana não

28

aprovar a prestação de contas do CAU/BR, pois o mesmo não estava presente na gestão de 2013

29

e que a prestação de contas do CAU/BR não estava bem clara. Elogiou os Conselheiros pela

30

participação no Congresso de Arquitetura em Fortaleza e que não gostou muito da ideia da

31

Carta, mas que e valida, disse que foi muito bom o congresso e os debates que rolaram, e que

32

acha que o CAU/AC deveria trazer a questão da Ética, pois era um assunto muito bom para

33

discussão. Edfa perguntou sobre a aprovação da grade curricular do curso de arquitetura e

34

urbanismo, se o mesmo saberia dizer se teria sido aprovado, Ele disse que não sabe se foi

35

aprovado e que provavelmente tinha ficado para próxima reunião, Marcia e Ewerton disseram

36

que tinha sido aprovado, então Ele lembrou que o quê tinha ficado para a próxima Reunião foi à

37

questão da Residência Técnica. Salomão perguntou sobre o regimento da Eleição, Clênio falou

38

que o regimento também ficou para a próxima reunião, mas adiantou que não vai mudar quase

39

nada porque não se pode fazer modificações no ano da eleição, e que a questão da probabilidade

40

entre as chapas contínua e que isso e uma grande discursão entre ele, pois tem pessoas que

41

acabam entrando na chapa para completa-la sem interesse nenhum em ficar e acabam ficando e

42

outras pessoas que querem ficar, mas acabam saindo devido essa questão da probabilidade. Edfa

43

falou que em virtude do e-mail recebido pelo Presidente Haroldo sobre a prestação de contas

44

estavam todas diferente devido Plano de Ação que foi modificado e não foi avisado ao

45

CAU/AC, e que, portanto a prestação de contas do CAU/AC junto a TCU não tinha sido

46

aprovada, e que ela estava indo para reunião juntamente com a Sueli e Marcia para resolverem

47

essa questão, Sueli falou que a maioria desses problemas ela por conta do sistema do CAU/BR o

48

Implanta, que muitos documentos eles não reconhecia, e que alguns anexos não davam para

49

serem visto, mas que tudo que o CAU/BR mandava alterar ela ia fazendo. Edfa perguntou aos
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50

membros da Comissão de Ensino e Formação sobre a Palestra da ASSCONTEC sobre a

51

profissão de Arquiteto e Urbanista e que ninguém tinha confirmado a participação no e-mail

52

encaminhado a cada um, e o Salomão disse que para ele estava tudo certo, mas que não

53

confirmou, Edfa disse que era para ter respondido o e-mail porque para ela e como se ninguém

54

tivesse interesse em ir e fica complicado a comunicação e pede para que todos que recebam e-

55

mail confirme o recebimento. Terceira Pauta: Aprovação da Alteração do calendário 2014 foi

56

alterado os dias de reunião de comissão saindo do sábado para a primeira segunda-feira

57

subsequente a reunião, ficando aprovado por unanimidade. Quarta Pauta: Aprovação do

58

documento “Por uma Revisão”, o documento foi aprovado e vai ser encaminhado para o Senhor

59

Luiz Rocha, Câmara Municipal, Assembleia legislativa, SMDGU, Prefeitura e Ministério

60

Público. Clênio falou sobre um curso ou mestrado que vai acontecer em Fortaleza em 2015 –

61

Ciência das Cidades e que seria muito bom que o CAU/AC divulgassem para os Arquitetos e

62

Urbanista como também na prefeitura para o Senhor Luiz Rocha, Clênio encaminhou e-mail

63

para o e-mail da secretariogeral@cauac.org.br para ser repassado para os Conselheiros. Quinta

64

Pauta: Curso de Impacto e Vizinhança, Edfa disse que firmou parceria com a Empresa Master

65

Ambiental, e que o curso vai ser realizado no dia 31 de maio. Clênio disse que o curso e

66

interessante porque o município estava querendo simplificar o... e que esse curso vem em uma

67

boa hora, pediu para que fosse divulgado com o secretário Luiz Rocha e na prefeitura. Salomão

68

perguntou se tinha o auditório para fazer o curso e disse que pode tentar vê com Ramada o

69

auditório da FAAO, porem os conselheiros acharam que o auditório da FAAO era grande para o

70

curso. Sexta Pauta: Homenagem ao Arq. e Urb. Márcio Carvalho pelo trabalho desenvolvido no

71

Conselho, pois o mesmo está indo embora de Rio Branco, Edfa estava pensando em fazer um

72

certificado de agradecimento para ser entregue na próxima plenária, os Conselheiros

73

concordaram em homenageá-lo. Sétima Pauta: Marcia falou que o relatório da Auditoria

74

chegou, e que as pendencias apresentadas já tinham sido resolvidas, e que foi encaminha ao

75

TCU, e que está tudo certo. Às 20h30min a Sueli pediu permissão para se retirar da Reunião.

76

Oitava Pauta: Regimento Eleitoral, Dânya abril a Resolução 78 que altera o Regimento Geral

77

Não havendo mais nada a tratar e no cumprimento da pauta prevista, deu-se por encerrada a

78

reunião, e eu, Analú da Silva Santiago, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pela

79

presidente da mesa de reunião e pelos demais presentes.
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__________________________________
Edfa Viviane Farias Xavier da Rocha
Presidente do CAU/AC

____________________________
Analú da Silva Santiago
Secretária Geral – CAU/AC
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