001º/2018 Reunião de Plenário Extraordinária

Ata de Reunião de Plenária Extraordinária do
Conselho de Arquiteto e Urbanista do Acre –
CAU/AC, no dia 19 de janeiro de 2018, na sua sede
para tratar dós seguintes assuntos: Proposta do
imóvel
e
Solicitação
de
reprogramação
orçamentária.

1

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às

2

09h00mim, na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre – CAU /AC, situado na

3

Rua João Donato nº 32 - centro, em Rio Branco – Acre realizou-se a cerimônia de abertura da

4

001º reunião de Plenária Extraordinária. Verificado o quórum, executado o Hino Nacional e lida

5

a pauta e achada conforme, deu-se início aos trabalhos. A mesa foi composta pela Presidente

6

Verônica Vasconcelos, pelo Conselheiro Estadual Titular Marilson Cavalcante, Elpidio Júnior –

7

Conselheiro Estadual Suplente, Victor Hugo Salomão – Conselheiro Estadual Titular, Emerson

8

Simplício – Conselheiro Estadual Titular, Carlos Alberto Filho – Assistente Administrativo,

9

Diná Marcia – Gerente Geral, Felipe Damasceno – Jurídico e Eu, Analú Santiago – Secretária

10

Geral. A Presidente Verônica Vasconcelos passou para aprovação da Ata anterior, após lida e

11

discutida entre os Conselheiros a Ata foi aprovada. Primeira Pauta: Proposta do imóvel a

12

Comissão de Planejamento e Finanças e Organização e Administração – CPFi e COA, após

13

analisar vários imóvel apresentou o seguinte imóvel para aprovação dos demais Conselheiro na

14

Plenária. O Imóvel aprestado está localizado na Rua Custódio Freire, nº 40 no bairro Bosque em

15

Rio Branco – Acre com o CEP: 69.900-553, com 06 (seis) cômodos e com estacionamento para

16

o veículo oficial, foi levado em consideração que o imóvel está localizado na Zona Consolidada

17

– ZC, e que atende a NBR9050, especialmente referente ao acesso do imóvel e as vagas de

18

estacionamento, tendo vaga de idoso, uma vaga para portadores de deficiência, um banheiro

19

PCD e mais dois banheiros sendo um masculino e um feminino, e que está localizado próximo

20

de uma via Coletora com fácil acesso. Foram apresentados fotos do local e logo em segui os

21

Conselheiros fizeram uma visita no local para inspecionar. Após a visita os Conselheiros

1

22

discutiram os termos do contrato de aluguel e passaram as especificações para o Jurídico.

23

Colocado em votação para aprovação ou não. Em votação: Marilson Melo – Aprovado; Victor

24

Hugo Sestito – Aprovado; Elpidio Júnior – Aprovado. Segunda Pauta: Solicitação de

25

Reprogramação Orçamentária extraordinária para compra de moveis e equipamento para nova

26

sede considerando que parte da mobília encontra-se em uso é de propriedade do locatário da

27

sede atual, e que a nova sede não possui armário e acessórios de mobília disponíveis, e que a

28

mudança e a compra não estavam prevista no orçamento se tem a necessidade de refazer a

29

reprogramação extraordinária para viabilizar essa mudança. Colocado em votação. Em votação:

30

Marilson Melo – Aprovado; Victor Hugo Sestito – Aprovado; Elpidio Júnior – Aprovado.

31

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

32

reunião, e Eu, Analú da Silva Santiago – Secretária Geral lavrei a presente ata que vai assinada

33

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

34
__________________________________
Veronica Vasconcelos de Castro
Presidente do CAU/AC

____________________________
Analú da Silva Santiago
Secretária Geral – CAU/AC
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