02º/2014 Reunião de Plenário Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do
Conselho de Arquiteto e Urbanista do Acre
– CAU/AC, no dia 18 de fevereiro de 2014,
na sua sede para tratar das seguintes
assuntos: Aprovação da Ata; Prestação de
Contas 2013; Viagem dos Conselheiros e
Agencia de Viagem e Contribuição
Sindical.

Aos dezoitos dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às 18h30mim, na sede do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre – CAU /AC, situado na Rua João Donato n 32 centro, em Rio Branco – Acre realizou-se reunião de plenária ordinária verificada o quórum e
lida a pauta e achada conforme, deu-se inicio aos trabalhos. A mesa foi composta pelo o Sr.
Antônio Salomão Lamar Neto – Presidente em Exercício do CAU/AC os Conselheiros Estaduais
Anderson Amaro – Conselheiro Estadual, Laís Medeiros – Conselheira Estadual Suplente,
Gustavo Moreno - Conselheira Estadual Suplente, Ewerton Neri – Gerente Técnico e de
Fiscalização, Diná Márcia Rodrigues – Gerente Geral e eu Analú Santiago – Secretaria Geral. O
Presidente deu inicio a reunião passando para a primeira pauta: Leitura e discussão da Ata – A
ata foi aprovada por todos os presentes. Segunda Pauta: Prestação de Contas de 2013 ainda não
foi fechada, pois a contadora não conseguiu fechar alegando problemas no sistema como
também a Sueli disse que surgiram problemas em meses anteriores, pois como a mesma não
fechava a prestação de contas mensalmente, e que a Diná Marcia sempre liga pra ela, mas a
contadora não apresentou nenhuma solução para o problema, os conselheiros decidiram que será
entrega uma notificação para empresa contratada, pois não e a primeira vez que isso acontece e
que a Marcia deveria ir ao escritório do Lincoln e só sair do mesmo quando a Sueli fecha-se a
prestação de Contas de 2013 e o Salomão pediu uma reunião com o Lincoln com uma lista de
pendencia para resolver o problema com a contabilidade, e que se a prestação de contas não for
fechada não vem a verba para o CAU/AC se manter. A Diná Marcia falou que a reprogramação
estar marcada para o dia 16 de maio, e que temos o valor para ser retirado de 826.441,00 anual
(Oitocentos e vinte e seis mil e quatrocentos e quarenta e um reais) e que o CAU/BR colocou a
nossa arrecadação no valor de 127.627,00 (Cento e vinte e sete mil seiscentos sessenta e sete
reais). Terceira Pauta: Viagem dos Conselheiros para o Congresso e Agencia de Viagem, a

empresa de viagem fechou e não temos como compra passagem, e que a mesma tem um saldo de
credito com o CAU/AC e que a Empresa já foi procurada varias vezes e não se tem uma resposta
sobre esse valor e como também a empresa não comunicou ao CAU/AC o seu fechamento,
ocasionado um grande transtorno para o Conselho, o Salomão falou que isso tem que ser
encaminhado ao Jurídico para fazer uma notificação extrajudicial e que agora temos que fazer
uma nova licitação de agencia de viagem como também uma licitação de agencia de limpeza,
Eu, Analú fiz as cotações das Empresas de Limpeza e o valor deu fora do orçamento destinado a
mesmo, a Diná Marcia falou que esse valor pode ser alterado depois da reprogramação, o
Salomão disse que era pra ser feita essas licitações. O Salomão falou da reunião de Planejamento
Estratégicos e que a maioria da demanda se destina a Marcia e ao Ewerton, e que para ajudar os
Gerentes o Salomão e da seguinte opinião de contratar estagiário para ajudar nas comissões e
tira um pouco do trabalho da Marcia e Ewerton, a Marcia disse que por enquanto não dava, pois
ainda não temos dotação orçamentaria, e que a Marcia tem que assumir o papel de gerente e
fazer as demandas necessárias para cada setor como também as demanda para os conselheiros, e
que todos precisam estar envolvidos com o Conselho. Quarta pauta: Contribuição Sindical,
Salomão falou do boleto que recebeu da SENGE juntamente com uma notificação extrajudicial e
pediu para que fosse encaminhado para o jurídico fazer um parecer e uma denuncia e tomando
as devidas providencia para o SENGE ser notificado, pois a cobrança e indevida, e que portanto
eles não podem estar cobrando, e que isso seria um abuso.
Não havendo mais nada a tratar e no cumprimento da pauta prevista, deu-se por encerrada a
reunião, e eu, Analú da Silva Santiago, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pelo
presidente da mesa de reunião e pelos demais presentes.
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