01º/2014 Reunião de Plenário Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do
Conselho de Arquiteto e Urbanista do Acre
– CAU/AC, no dia 21 de janeiro de 2014, na
sua sede para tratar das seguintes assuntos:
Aprovação das Atas; Plano de Ação das
Comissões; Eleição das Comissões e Vice
Presidente; Pousada Vila Brasília e
Aprovação do Processo 01/2013.

Aos vinte e um dias do mês de janeiro 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
Carlos Bianco – Conselheiro Estadual Suplente, Laís Medeiros – Conselheira Estadual Suplente,
Gustavo Moreno - Conselheira Estadual Suplente, Dânya Regina – Conselheira Estadual,
Ewerton Neri – Gerente Técnico e de Fiscalização, Diná Márcia Rodrigues – Gerente Geral, Dr.
Roberto Duarte – Assessoria Jurídica, Edileusa Gerônimo – Assessoria de Comunicação, Mauro
Monteiro – Assistente Administrativo e eu Analú Santiago – Secretaria Geral. O Presidente deu
inicio a reunião passando para a primeira pauta: Leitura e discussão das Atas anteriores – As atas
foram aprovadas por todos os presentes. Segunda Pauta: Comunicados dos Coordenadores
Comissões: Plano de Ação – Dânya falou sobre a reunião de comissão do sábado dia
17/01/2014, explicou o Plano de Ação e como os conselheiros devem trabalhar assim como
também como cada comissão deve preencher a tabela do Plano. Terceira Pauta: Eleição das
Comissões e de Vice Presidente, o Presidente em exercício abril a eleição para vice-presidente.
Candidatos: Antônio Salomão e Gustavo Moreno. Aberto para votação: 01 voto para o Gustavo
Moreno e 03 votos para Salomão Lamar. Eleição para as comissões: Comissão de Organização
e Administração: Danya Silva, Luciano Carvalho e Gustavo Moreno; Comissão de
Planejamento e Finanças: Carlos Bianco, Anderson Amaro e Danya Silva; Comissão de
Exercício Profissional Ensino e Formação: Luciano Carvalho, Danya Silva e Anderson
Amaro; Comissão de Ética e Disciplina: Anderson Amaro, Gustavo Moreno e Luciano
Carvalho, aberto para votação: 04 votos a favor – 0 votos contras – 01 votos ausentes. A Sr.
Dânya cobrou a assessoria de comunicação sobre as entrevistas que não foram realizadas com os

arquitetos, como também o site que não estar sendo atualizado e a divulgação das matérias e os
históricos das fotos usadas nos outdoor na campanha de valorização profissional. Quarta Pauta:
Vila Brasília, o Ewerton falou sobre o e-mail recebido de um aluno de arquitetura e sua
indignação com o parecer da câmara municipal com a demolição da pousada vila Brasília e
pedindo a ajuda do Conselho para intervir ou se manifestar a respeito, depois de debater sobre o
assunto e as possibilidades que o Conselho possa ter a respeito, infelizmente o jurídico do CAU
falou que nada pode se fazer para reivindicar essa decisão, pois já foi decidido na Câmara dos
Vereadores então o Sr. Salomão pediu para a Assessoria de Comunicação fazer uma nota
lamentando o fato e que o CAU nada pode fazer. Quinta Pauta: Votação do processo 01/2013, o
Presidente convidou a Sra. Dânya Silva para se retirar da sala de reunião para a votação como
especificado no Código de Ética. A Sra. Dina Marcia explicou todo o processo e leu o mesmo
para os presentes e que de acordo com o código de ética e disciplina a Dânya teria a punição de
uma Advertência Reservada e com pagamento de multa no valor de uma anuidade vigente e que
a mesma não faca citações em redes sociais, sobre o conselho ou qualquer componente do
mesmo. Colocado em votação: 03 votos a favor e 01 voto ausente. A mesma tem o prazo de 30
dias para entrar com recurso sobre a decisão de Plenária.
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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