10º/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 outubro de 2014, na sua sede para tratar dós
seguintes assuntos: I Semana Municipal de
Arquitetura e Urbanismo, Semana de Arquitetura e
Urbanismo das faculdades, Ofício IPOG.

1

Aos vinte e um dias do mês de outubro 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 nº 32 -

3

centro, em Rio Branco – Acre realizou a cerimônia de abertura da 10º reunião de Plenária

4

Ordinária verificada o quórum, ficando registrado a ausência do Senhor Luciano Carvalho e

5

Carlos Bianco com justificativa em anexo, lida a pauta e achada conforme, deu-se início aos

6

trabalhos. A mesa foi composta pela a Presidente Edfa Viviane Rocha, Antônio Salomão Lamar

7

Neto – Vice-Presidente, a Conselheira Laís Medeiros que veio em substituição ao Conselheiro

8

Luciano Carvalho, Anderson Amaro – Conselheiro Estadual Titular, Ewerton Neri – Gerente

9

Técnico de Fiscalização, Sérgio Neves – Fiscal, Haline Andrade – Fiscal, Felipe Damasceno –

10

Jurídico. A Presidente deu início à reunião falando que temos que organizar a I Semana de

11

Arquitetura e Urbanismo e o que poderia ser feito na Semana de Arquitetura e Urbanismo da

12

Uninorte. Presidente Edfa Rocha apresentou algumas propostas para a I Semana, como

13

Acessibilidade, Parklet, Tabela de Honorário, Empreendedorismo, Graffit, Desenho, Presidente

14

Edfa Rocha pediu ajuda dos Conselheiros para organizar a semana. Presidente Edfa Rocha falou

15

também que tem que marca a posse do novo Conselho, e que tem que ser após a do CAU/BR, e

16

que a do CAU/BR será dia 15/12, então ficou decidido que a posse será dia 19/12. Presidente

17

Edfa Rocha perguntou se alguém tinha mais alguma ideia, os Conselheiros falaram que a

18

proposta dela está muito boa. Presidente Edfa Rocha perguntou também sobre os patrocínios e

19

local para realizar a semana, se os Conselheiros tinham alguma ideia de local e quem poderia

20

ajudar com patrocínio, os Conselheiros apresentaram ideias de lugares como SESC bosque,

21

Auditório do FIEAC, Biblioteca Marina Silva, UFAC, Teatro Hélio Melo, Cine Teatro Recreio,

22

Biblioteca da Floresta. Poderia solicitar patrocínio da Agroboi, apoio da Prefeitura. E que

1

23

também poderia ocorrer algumas intervenções no Novo Mercado Velho como sugestão da

24

Presidente Edfa Rocha, Presidente Edfa Rocha pediu ideia para nome da I Semana Municipal de

25

Arquitetura e Urbanismo. Segunda Pauta: Semana da Uninorte, que acontece nos dias 10 a 14

26

de novembro, Presidente Edfa Rocha pediu para que os Conselheiros dessem ideia para essa

27

semana, qual o tema que o CAU abordaria para os alunos. Terceira Pauta: Oficio IPOG,

28

Presidente Edfa Rocha ficou sabendo pelos funcionários do CAU/AC que o professor Glaucus

29

Cianciardi estava explanando durante a aula a maneira como ele cobra reserva técnica, disse que

30

mandou um oficio falando do ocorrido e que recebeu como resposta, que os professores não

31

praticavam esse tipo de atitude e que o CAU teria que provar, sendo encaminhado o material do

32

professor o qual foi distribuído em sala de aula. Clênio disse que não concorda com a

33

continuidade da parceria do CAU com IPOG, e que está deve ser revista, sendo colocadas regras

34

para uso da logo do CAU, pois o IPOG está usando sem critério. Presidente Edfa Rocha disse

35

que concorda com Clênio, e que o CAU não tem controle de como eles estão usando a logo do

36

CAU.

37

Anderson colocou que recebeu um convite para participar da Reunião de Ética e Disciplina, e

38

que queria ver a possibilidade de participar dessa reunião, Presidente Edfa Rocha pediu para

39

mandar o roteiro de viagem para a Analú fazer a compra.

40

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

41

reunião, e Eu, Diná Marcia Rodrigues Nascimento Morais, lavrei a presente ata que vai assinada

42

por mim, pela presidente da mesa de reunião e pelos demais presentes.

43

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

____________________________
Diná Marcia Rodrigues Nascimento Morais
Gerente Geral – CAU/AC
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