ATA DA REUNIÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO
ACRE- CAU-AC, NO DIA 24/10/2012, NA SUA SEDE,
PARA TRATAR DO SEGUINTE ASSUNTO EM
PAUTA:
1PROCEDIMENTOS
QUANTO
À
ATUAÇÃO DO CAU/AC COMO CONSELHO –
CONSELHEIRA
DANYA
RODRIGUES;
2
PROCEDIMENTOS
QUANTO
AO
RECADASTRAMENTO
E
EMISSÕES
DAS
CARTEIRAS- ARQUITETO EWERTON; 3 - PLANO
DE AÇÃO E REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2012- PRESIDENTE EDFA E ARQUITETA MÁRCIA ;
4 - PLANO DE AÇÃO E REPROGRAMAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 2013- PRESIDENTE EDFA; 5 PLANEJAMENTO PARA OS SEMINÁRIOS DA
SEMANA DO ARQUITETO- CONSELHEIRA DANYA
RODRIGUES; 6 - PROCEDIMENTOS QUANTO AOS
PROCESSOS
DE
ÉTICA
–
CONSELHEIRO
ANDERSON AMARO.

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às 18h30mim, na
sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre – CAU /AC, situado na Rua João Donato
n32 - centro, em Rio Branco – Acre realizou-se da Plenária Ordinária, antes de dar inicio a
reunião a Senhora Valdecir Candido Ribeiro entregou umas documentações a respeito do IAB/AC
que será catalogado e arquivado para posteriores providencia, lida a pauta e achada conforme,
deu-se inicio aos trabalhos depois de verificado o quórum instituído mínimo por lei na primeira
chamada. A mesa foi composta pelos Conselheiros Estaduais presentes, presidindo-a a Presidente
Edfa Viviane F. X. da Rocha, iniciado os trabalhos, foi registrado a presença dos Senhores
Salomão Lamar - vice-presidente, Anderson Amaro - Direto Técnico, Luciano Carvalho - Direto
Administrativo, Ewerton Neri - Arquiteto Analista, Mauro Celso Monteiro - Assistente
Administrativo, a Advogada Márcia Barbosa, Dânya Regina - Conselheira Estadual, Laís
Medeiros – Conselheira Estadual, Diná Márcia Rodrigues – Arquiteta Fiscal de Obra e eu Analú
Santiago – Secretaria Geral. A Presidente da mesa Edfa da Rocha deu inicia a reunião
apresentando a Advogada Márcia Barbosa que ganhou a licitação de assessoria de Advocacia para
os presentes e a Advogada se apresentou e falou um breve histórico do escritório para os

conselheiros, o Sr. Salomão falou para repassar as informações referente às leis e regimentos
internos para o CAU/AC para a Advogada, a Sra. Edfa passou a palavra para o Ewerton que falou
do procedimentos quanto ao recadastramento e emissão das carteiras, o mesmo falou como esta
sendo esse processo de recadastramento e os meios que ele esta usando para comunicar os
arquitetos e mais informações da sua viagem para o CAU/BR para o treinamento do SIMCAU e
BIO, a Sra. Edfa Viviane e a Márcia tomaram a palavra e falou sobre a sua viagem para o
Maranhão sobre o plano de ação e reprogramação orçamentária de 2012 e 2013, a Dânya tomou a
palavra e falou sobre os procedimentos que o CAU/AC tem que toma quanto conselho e a
mudança do seu regimento interno, e ficando para uma outra pauta para a próxima reunião e a
questão dos seminários em homenagem ao dia do arquiteto e também uma homenagem ao
arquitetos mais antigos do Estado, o que ainda estar sendo estudado como será feito esse
procedimento de escolha, o Senhor Anderson Amaro falou sobre o procedimentos quanto aos
processos de ética, reserva técnica que e uma forma que fere a ética profissional, e o CAU/BR que
por fim a esse procedimento, mas que isso vai demora porque muitas empresas incentivam esse
tipo de conduta para garantir mais clientes, e isso acaba dificultando os procedimentos. Não
havendo mais assunto a tratar, e no cumprimento da pauta prevista, deu-se por encerrada a reunião
extraordinária, 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 que assim quiserem.

Edfa Viviane Farias Xavier da Rocha
Presidente do CAU/AC

Analú da Silva Santiago
Secretária Geral – CAU/AC

