07º/2014 Reunião de Plenário Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do Conselho
de Arquiteto e Urbanista do Acre – CAU/AC, no dia
14 de agosto de 2014, na sua sede para tratar dós
seguintes assuntos: Aprovação do Ato de
Referendum N˚004 de 18 de julho de 2014;
Aprovação do Relatório de Ética e Disciplina a ser
encaminhado para o CAU/BR; Aprovação da 2º
reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do
CAU/AC; Reunião de Planejamento Estratégico;
Palestras nas faculdades.

1

Aos quatorzes dias do mês de agosto 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 7º reunião de Plenária

4

Ordinária verificada o quórum, ficando registrada a ausência do Senhor Luciano Carvalho com

5

justificativa em anexo, lida a pauta e achada conforme, deu-se inicio aos trabalhos. A mesa foi

6

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

7

Neto – Conselheiro Titular e Vice Presidente, a Conselheira Laís Medeiros que veio em

8

substituição ao Conselheiro Luciano Carvalho, Anderson Amaro – Conselheiro Estadual Titular,

9

Ewerton Neri – Gerente Técnico de Fiscalização, Diná Marcia Rodrigues – Gerente Geral,

10

Felipe Damasceno – Jurídico e Eu, Analú Santiago – Secretária Geral. A Presidente deu início à

11

reunião passando para os comunicados dos conselheiros, Anderson agradeceu ao Ewerton e

12

Diná Marcia sobre o trabalho realizado com as empresas, disse que infelizmente das quatro

13

empresas convidadas apenas duas apareceram, e que foi explicado à questão da reserva técnica

14

para as empresas que compareceram, e que o Conselho e contra esse tipo de atitude, e que e um

15

trabalho muito complicado, pois já e costume dos comerciantes, e que o trabalho de convidar os

16

lojistas vai continuar, e que eles vão atuar mais por denuncia. Anderson perguntou sobre a

17

Reunião de Ética para Edfa, a mesma disse que a secretária está fazendo a cotação de preço e

18

que provavelmente essa reunião vai ser no Holiday Inn, pois tem estrutura para receber os

19

Conselheiros dos CAU’s UF, e que quando estiver tudo resolvido à secretária vai manda e-mail,
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20

informando. Salomão perguntou sobre a questão da conselheira destituída do cargo, se o seu

21

suplente vai pode assumir verdadeiramente, Edfa disse que falou com o Felipe Damasceno sobre

22

da Conselheira destituída do cargo, e que nada mais ela pode fazer, pois já se esgotaram todos os

23

prazos para recorre a sentença. Salomão indagou se realmente ele poderia assumir, Edfa disse

24

que foi comunicado essa questão para ele, e que a partir de agora ele assume a titularidade.

25

Primeira Pauta: Deliberação de Ato de referendo da Comissão de Eleição, Edfa disse que na

26

última reunião de Presidente do CAU/BR ela teve que aprovar como ato de referendo a

27

comissão de eleição, e que por isso ela está trazendo para a Plenária do CAU/AC para

28

aprovação, todos os conselheiros leram o ato. Colocado para votação. Em votação, Salomão

29

votou a favor, Anderson Amaro, votou a favor e Lais Medeiros votou a favor, a deliberação foi

30

aprovada por unanimidade, ficando 03 votos a favor, 00 contra, 01 ausente. Segunda Pauta:

31

Aprovação do relatório do Processo de Ética, O CAU/BR solicitou um relatório referente a todos

32

os processos de ética transitados e julgados a todos os CAU’S UF’S, no caso do CAU/AC só

33

houve um e estava sendo colocado o relatório em plenária para aprovação dos Conselheiros e

34

posteriormente ser remetido ao CAU/BR. Diná Marcia falou que nesse relatório está descrito a

35

questão de datas e prazos e os trâmites e que caso necessite de mais informações o CAU/BR vai

36

solicitar. A Presidente informou também sobre outro processo que vai chegar à Comissão de

37

Ética, que veio como denúncia do Ministério Público, sobre um projeto de acessibilidade.

38

Terceira Pauta: Aprovação da 2º reprogramação do Plano de Ação, Diná Marcia e Sueli

39

explicaram sobre a reprogramação, e que foi alterada só a questão da receita, e que o CAU/AC

40

não arrecadou muito, e que o valor continua o mesmo, Diná Marcia falou com a Filomena e a

41

mesma disse que precisava da aprovação da deliberação Plenária e Comissão. Quarta Pauta:

42

Palestra nas faculdades, Diná Marcia falou que a palestra na FAAO foi marcada para o dia 20/08

43

às 19h e na Uninorte dia 02/09 às 20h, e que na FAAO os palestrantes serão Edfa e Salomão e

44

na Uninorte Luciano e Laís, os conselheiros deram ideias para serem apresentadas para os

45

alunos, e também vão levar o código de Ética para distribuir e montar um slide para fazer a

46

apresentação. Diná Marcia comunicou que vai ter a Reunião de Planejamento Estratégico, e que

47

o Senhor Gilson vai está presente, a reunião acontecerá no dia 19 de agosto no hotel Holiday

48

Inn, e que solicita a presença de todos os conselheiros e funcionário. Laís e Anderson

49

solicitaram ofício para a liberação no trabalho. Diná Marcia também falou que os Conselheiros

50

precisavam aprovar ou não o termo aditivo do contrato da Assessoria de Contabilidade, todos os
2

51

conselheiros aprovaram. Edfa falou do seminário da FNA que vai acontecer no dia 31 de agosto

52

às 18h30mim no Holiday Inn.

53

__________________________________
Edfa Viviane Farias Xavier da Rocha
Presidente do CAU/AC

____________________________
Analú da Silva Santiago
Secretária Geral – CAU/AC
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