03º/2014 Reunião de Plenário Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do
Conselho de Arquiteto e Urbanista do Acre –
CAU/AC, no dia 25 de março de 2014, na sua
sede para tratar dós seguintes assuntos:
Aprovação da Ata; Aprovação da Prestação
de Contas do CAU/AC 2013; Solicitação de
Patrocínio do MP; Aprovação da Palestra do
Leandro Flores; Reunião com o Thiago do
MP; Concurso do IFAC e UFAC; Aprovação
da Participação no Congresso.

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às 18h40mim, 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 pela a
Senhora Edfa Viviane – Presidente do CAU/AC, o Sr. Antônio Salomão Lamar Neto –
Conselheiro Titular, Anderson Amaro – Conselheiro Estadual Titular, Dânya Regina –
Conselheira Estadual Titular, o Conselheiro Suplente Federal – Alfredo Brana, Ewerton Neri –
Gerente Técnico e de Fiscalização, Diná Márcia Rodrigues – Gerente Geral e eu Analú Santiago
– Secretaria Geral. A Presidente deu início à reunião tocando o Hino Nacional, passando para a
Primeira Pauta: Informações do Conselheiro Salomão Lamar para falar sobre o Fórum de
Presidente que o mesmo participou em Minas Gerais, informou que os presidentes estão
preocupados com a fiscalização em campo e que por isso criaram dois grupos de GT’s um para
cuidar da fiscalização e o outro para Gerência Administrativa, e que querem sistematizar o
processo para que fique igual para todos com a mesma qualidade, e que o Sistema IGEO e
SICCAU e o Gerente de fiscalização tenha em números quantos RRT’s são gerados por
municípios para que posteriormente esses dados sejam enviados para o GT de fiscalização, e
com esses dados seja verificado qual é o melhor sistema para que seja trabalhada a fiscalização,
informou que vai ter uma reunião de fiscalização junto com o Gerente de Fiscalização e o
Presidente nos dia 19 e 20 de maio, e que a Karinne propôs uma Reunião com os CAU’s básicos

antes das Reuniões de Presidente, porém as diárias e deslocamento para essa reunião partiria dos
CAU’s básicos. Presidente disse que por esses motivos não poderia participar, e que já tinha
retirado a sua passagem, e que essas reuniões deveriam se paga pelo CAU/BR, e que tal ato teria
que ser aprovado em Ata do CAU/BR, o Salomão disse que não precisava de aprovação do
CAU/BR por que eles não podem impedir os presidentes de se reunirem, e que realmente os
gastos deveriam se pagos pelos CAU’s básicos. Com relação ao GT de Gerência Administrativa,
Salomão falou que o objetivo era o planejamento estratégico se estar sendo realizado ou não,
para promover seminário orientativo sobre a importância do arquiteto na sociedade e outros
mais, convênios com as concessionarias para fazerem as fiscalizações e com a Prefeitura (porém
inúmeras vezes o Conselho tentou fazer o convenio com a Prefeitura e não obteve resposta), e
que o Salomão sugeriu uma reformulação do Termo de Cooperação e o Anderson sugeriu uma
divulgação da fiscalização junto com a Assessoria de Comunicação e a Edfa falou que
infelizmente a nossa assessoria não estar trabalhando e que a mesma não tem capacidade para
desenvolver essa divulgação, e que como o contrato com a assessoria já estar acabando essa ação
ficaria para a próxima contratada. O Salomão falou do aplicativo do CAU/MG que o CAU/BR
estar ampliando esse aplicativo para disponibilizar para os demais CAU/UF em Abril, falou da
resolução 51 e 38 que estão suspensas e que provavelmente isso vai ser decidido na justiça
comum. Falou também da Comissão de Ética do CAU/BR estar fazendo reunião com os lojistas
para coibir o pagamento da reserva técnica, e o Anderson falou da reunião que estar sendo
realizada nos dias 25 e 26 de março em Cuiabá. A Edfa falou que o Conselho já marcou uma
reunião com a comissão de Ética do CAU/BR para o mês de Setembro em nosso Estado.
Segunda Pauta: Aprovação da Ata: Edfa perguntou se algum conselheiro tinha algo a falar
sobre a ata e o Senhor Anderson perguntou se a notificação que foi proposta na reunião passada
tinha sido acatada e a Diná Marcia disse que não foi feita a notificação, mas que foi conversado
com a Contadora e a mesma estar comparecendo ao CAU/AC e os conselheiros disseram que
mesmo assim era para ter sido notificado, pois se tratava de uma decisão de Plenária e que como
a mesma não estava fazendo o seu trabalho a contento do Conselho e que por isso a notificação
seria mais viável e a Edfa disse que de agora em diante tudo que for pedido e não for feito as
empresas vão ser notificadas e que o Mauro vai sempre ficar cobrando a Contadora, e como
nada mais foi falado sobre a ata a mesma foi aprovada. Terceira Pauta: Aprovação da
Prestação de Contas de 2013. Posto em votação, sendo 03 votos a favor e 01 ausente. Quarta

Pauta: Patrocínio do Ministério Público a Edfa falou sobre o patrocínio que o MP solicitou ao
CAU e que o mesmo se tratava de concurso, mas que era voltado para Advogados e como não se
podia ter participação de arquitetos e urbanista o mesmo foi negado. Quinta Pauta: Aprovação
da palestra do Leandro Flores sobre Direitos Autorais, Edfa disse que já estar sendo
providenciada essa palestra sobre a Resolução 67 e que a palestra sai no valor de 1.500,00 (um
mil e quietos reais) mais hospedagem mais passagem, e o Salomão frisou da importância dessa
palestra, e que temos que fomentar essas discussões sobre as resoluções do CAU/BR, e que
todos concordam sobre a discussão dessas resoluções e das demais resolução do CAU/BR. A
presidente Edfa colocou em votação ficando 03 votos a favor e 01 ausente. Sexta Pauta:
Reunião com o Thiago do MP, sobre Concurso de Projeto, mas que infelizmente no dia que foi
marcado o Thiago não compareceu, e que ainda não tinha conseguido entrar em contato com ele
para uma nova data, e o Salomão falou que não podemos fazer isso, mas podemos intermediar
juntamente com a FNA de Brasília. Sétima Pauta: Concurso do IFAC e UFAC exigem que o
cargo de segurança do trabalho seja para engenheiro e não arquiteto, e que o Conselho já
mandou um ofício pedindo que fosse incluído o Arquiteto e Urbanista. Oitava Pauta:
Congresso Brasileiro, quem vai e se o CAU/AC vai pagar essas despesas de passagem e diária,
posto em votação: 03 votos a favor e 01 ausente. Comunicados: O Salomão pediu a palavra,
falou sobre o plano de trabalho do José Alberto Tostes sobre Ética na cidade e deu a ideia de
trazê-lo para ministrar uma palestra, a Edfa achou bem interessante e falou que vai estudar o
assunto e falar com ele sobre essa palestra. A Dânya pediu para se retirar da Plenária, pois tem
um compromisso muito importante. A Edfa falou que já foi chamado o fiscal aprovado no
concurso e que posteriormente chamará os outros aprovados, Salomão falou que o José Alberto
Tostes já chamou todos os concursados, Edfa falou que os cargos de livre provimento já foram
aprovados no CAU/AC como também no CAU/BR e que o Tribunal de Contas só vai atuar se o
valor da folha ultrapassar 55% ou se tiver um ocupando uma vaga de concurso e que por
enquanto não pode ser contratado todo aprovados pelo fato da reprogramação orçamentaria. E o
Salomão falou que o CAU/BR estar tentando padronizar os selos para a fiscalização e que o selo
já vai sair com o BRCOLD com todas as informações da obra, e que o selo vai estar vinculado
ao RRT.

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