09º/2014 Reunião de Plenário Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do Conselho
de Arquiteto e Urbanista do Acre – CAU/AC, no dia
23 de agosto de 2014, na sua sede para tratar dós
seguintes assuntos: Processo 23/2014 e Reunião de
Comissão de Ética, Processo de Fiscalização.

1

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às 18h30mim, na sede

2

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre – CAU /AC, situado na Rua João Donato nº

3

32 - centro, em Rio Branco – Acre realizou a cerimônia de abertura da 9º 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 Senhor Antônio Salomão Lamar Neto – Presidente em

7

exercício, a Conselheira Laís Medeiros que veio em substituição ao Conselheiro Luciano

8

Carvalho, Anderson Amaro – Conselheiro Estadual Titular, Ewerton Neri – Gerente Técnico de

9

Fiscalização, Sérgio Neves – Fiscal, Haline Andrade – Fiscal, Felipe Damasceno – Jurídico e

10

Eu, Analú Santiago – Secretária Geral. O Presidente deu início à reunião passando para os

11

comunicados dos Conselheiros. Anderson falou sobre o processo 23/2014, reunião para a qual

12

foram convocadas as partes interessadas no processo, e que as mesmas não compareceram e não

13

deram nenhuma justificativa da ausência. Perante os fatos, a comissão decidiu encaminhar a

14

informação de ausência injustificada das partes para o Ministério Público. Felipe Damasceno

15

disse que como foi dada a oportunidade para apresentarem as suas defesas e não acorreu, o

16

processo vai dar continuidade perante as provas apresentadas pela solicitação feita ao MP,

17

Ewerton falou que o MP vai fechar o processo, pois em acordo com os acusados, ficou acertado

18

que a proprietária do estabelecimento vai fechar o local e construir uma nova sede em local mais

19

adequado, Felipe Damasceno falou que mesmo que o MP encerre o processo ele tem que ter

20

continuidade por se tratar de um processo de Ética e Disciplina, todos os Conselheiros

21

concordaram. Os Conselheiros discutiram o assunto e ficou acordado em fazer uma nova

22

diligência ao local e convocar novamente as partes para apresentação de defesa. Primeira

23

Pauta: Reunião da Comissão de Ética e Disciplina foram passada as informações da

1

24

programação do evento e os convidados de fora do Estado que irão participar. Anderson pediu

25

para o Salomão estar presente no evento para fazer a abertura. A secretária geral Analú,

26

informou que a secretária da comissão de Ética do CAU/BR chegará na quarta-feira, dia 24 para

27

da suporte para reunião. Segunda Pauta: Processo de fiscalização, Sérgio apresentou o

28

processos da Senhora Aritana, disse que a mesma teve ciência da decisão da Comissão e do

29

boleto no dia 11/09/2014, e que a mesma apresentou a defesa para a comissão no mesmo dia que

30

tomou ciência da decisão, mas que o prazo para apresentação de defesa tinha terminado no dia

31

08/09/2014, e que ela tem duas notificações, e que no caso a outra notificação ficará para

32

reunião de comissão, e que a Aritana tem um prazo de trinta dias para apresentar a defesa da

33

plenária, Sérgio perguntou se essa defesa ficará para a reunião de Plenária ou ficara para

34

comissão, e que mesmo que se ficasse para a Comissão a mesma já tinha perdido o prazo, e que

35

outro caso estranho e que a Aritana colocou placa nas duas obras e as mesmas foram roubadas,

36

Felipe disse que a justificativa dela ficaria intempestiva para a comissão e que fosse comunicado

37

o fato para Aritana, e que a mesma apresentasse outra defesa no prazo de trinta dias para a

38

Plenária. Comunicados: Salomão perguntou como está indo o processo de fiscalização, como

39

estar se dando esse processo, falou do Fórum de Presidente, que os outros presidente dos CAU’s

40

UF sempre querem saber sobre a fiscalização em forma de números, os Conselheiros discutiram

41

sobre o assunto, Salomão falou que outro ponto abordado no fórum foi sobre as normas da

42

ABNT, que o CAU/BR está disponibilizando para os CAU’s UF’s acesso para pesquisa, e que

43

vão ficar duas pessoas responsável com acesso para disponibilizar aos arquitetos e urbanista

44

quando forem ao Conselho atrás da norma, e que se o arquiteto quiser tirar copia da página o

45

mesmo vai poder, porque o CAU/BR vai disponibilizar mil copias para cada Estado, outra coisa

46

que ele achou interessado para depois pensar e elaborar, através da Comissão de Exercício

47

Profissional, o Seminário que vai acontecer em Campo Grande nos dias 22 e 23 de outubro

48

sobre a Norma de Desempenho, que rege a especificação de material adequado para obra, e que

49

poderia entrar em contato com o CAU/MS, vê quem estará ministrando esse seminário, solicitar

50

material para ser analisados pelos Conselheiros para também promove o seminário em Rio

51

Branco, disse que nos dias 13 e 14 de novembro vai ter um seminário de fiscalização em

52

Brasília, e que os fiscais deveriam conversar com a Presidente Edfa Viviane da Rocha e solicitar

53

participação no seminário. Salomão mostrou o material que foi entregue no Fórum de Presidente

54

do CAU/AP, disse que quando o CAU/AC for sediar um Fórum de Presidente, que esse material
2

55

seja de exemplo. Salomão deixou todo o material do Fórum para ser entregue a Presidente.

56

Salomão doou um livro escrito pelo Presidente do CAU/AP José Tostes, com o titulo “Do Tijolo

57

Nu ao Concreto Bruto”, disse que o livro foi laçado no Fórum e que comprou para CAU/AC

58

começar um acervo.

59

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

60

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

61

presidente da mesa de reunião e pelos demais presentes.

62

__________________________________
Antônio Salomão Lamar Neto
Presidente em exercício CAU/AC

____________________________
Analú da Silva Santiago
Secretária Geral – CAU/AC
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