01º/2016 Reunião de Plenário Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do Conselho
de Arquiteto e Urbanista do Acre – CAU/AC, no dia
26 de janeiro de 2016, na sua sede para tratar dos
seguintes assuntos: Proposta e aprovação dos
procedimentos para eleição de Presidente, Membros
e Coordenadores das Comissões e Vice-presidente.

1

Aos vinte seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, 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-se a cerimônia de abertura da 1º reunião de Plenária

4

Ordinária. Verificado o quórum, executado o Hino Nacional e lida a pauta e achada conforme,

5

deu-se início aos trabalhos ficando registrada a ausência do Conselheiro Ricardo Campelo com

6

justificativa em anexo. A mesa foi composta pela a Senhora Edfa da Rocha – Presidente interina,

7

Laís Medeiros de Araújo – Conselheira Estadual Titular, Emerson Deângelis Simplício dos

8

Santos – Conselheiro Estadual Titular, Dandara Cristtinny Brito Lima - Conselheira Estadual

9

Suplente que veio em substituição ao Conselheiro Titular Ricardo Campelo, Clênio Plauto –

10

Conselheiro Federal, Ewerton Neri – Gerente Geral/Fiscalização, Diná Marcia Morais – Gerente

11

Geral, Felipe Damasceno – Jurídico, Sueli Malaquias - Contadora e Eu, Analú Santiago –

12

Secretária Geral. A Presidente Edfa da Rocha deu inicio a reunião passando para a leitura,

13

discussão e aprovação da Ata 11º/2015, a mesma foi lida em voz alta pela secretária geral para

14

os presentes, que debateram sobre a mesma e fizeram as alterações necessárias. Logo depois

15

colocada em votação nominal. Em votação: Edfa da Rocha - Aprovada, Laís Medeiros –

16

Aprovada, Emerson Simplício – Aprovada, Dandara Lima – Aprovada. Primeira Pauta:

17

Propostas e aprovação dos procedimentos para eleição de Membros, Coordenadores das

18

Comissões e Vice-presidente. Ewerton Neri ficou eleito pelo plenário como secretário da

19

Comissão Eleitoral. Para a escolha das comissões, a Presidente Edfa da Rocha fez a

20

apresentação de cada comissão. Os conselheiros debateram sobre o assunto e as Comissões

21

ficaram compostas da seguinte forma: COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS,
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22

ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (CPFOA), Coordenadora: LAÍS MEDEIROS,

23

Adjunto: EMERSON SIMPLÍCIO, Membro: RICARDO CAMPELO. COMISSÃO DE

24

EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO. (CEPeEF), Coordenador:

25

EMERSON SIMPLÍCIO, Adjunto: LAÍS MEDEIROS, Membro: RICARDO CAMPELO.

26

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA (CED), Coordenador: LAÍS MEDEIROS, Adjunto:

27

RICARDO CAMPELO, Membro: EMERSON SIMPLÍCIO. COMISSÃO DE POLÍTICAS

28

PROFISSIONAL, URBANA E AMBIENTAL (CPPUA), Coordenador: RICARDO

29

CAMPELO, Adjunto: EMERSON SIMPLÍCIO, Membro: LAÍS MEDEIROS. Dando

30

continuidade às eleições a Presidente Edfa da Rocha abriu a inscrição para o cargo de Vice-

31

Presidente. Votação para vice-presidente, aberta para inscrição, teve como única candidata a

32

vice-presidente a Conselheira Laís Medeiros. Cada conselheiro recebeu uma cédula de votação

33

com as opções do nome da candidata e branco, os conselheiros votaram e depositaram seu voto

34

na urna, terminado a votação o secretário Ewerton Neri fez a apuração dos votos: 03 (três) votos

35

para a candidata Laís Medeiros e 00 (zero) brancos, ficando eleita e empossada como Vice-

36

Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/AC a candidata Laís Medeiros de

37

Araújo. Segunda Pauta: Calendário de Atividades Reuniões para 2016, o calendário foi

38

apresentado para os Conselheiros presentes e depois de debateram sobre as datas o calendário foi

39

aprovado. Terceira Pauta: Ajuste dos valores de diárias para 2016, a Presidente Edfa da Rocha

40

explicou que como nossa diária e 80% da diária do CAU/BR, e que o reajuste e automático com

41

a mudança da diária do CAU/BR que passou para R$810,00 e a diária do CAU/AC passou para

42

R$ 648,00, valor das diárias para deslocamento dentro do território Estadual, equivalente ao

43

percentual de 50 % (cinquenta por cento) do valor da diária de deslocamento dentro do território

44

nacional, passará ao valor de R$ 324,00 (trezentos e vinte quatro reais). Valor das diárias para

45

deslocamento entre a capital do Estado e seus respectivos Municípios, a qual não existir

46

necessidade de pernoite, passará ao valor de R$ 129,60 (cento e vinte nove e sessenta centavos).

47

Valor limite para o auxílio deslocamento passará ao valor de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e

48

oito reais), uma vez que o mesmo corresponde ao valor de uma diária. Quarta Pauta: Ajuste

49

salarial dos funcionários, considerando a defasagem salarial ocorrida durante o ano de 2015, por

50

conta da inflação que acumula um índice de 10,96% e a necessidade de corrigir os valores

51

salarias do quadro de funcionários do CAU/AC, tanto efetivos, quanto comissionados, foram

2

52

apresentados os seguintes reajuste depois da analise na Dotação Orçamentaria do CAU/AC para

53

2016, foi considerando o reajuste do salário mínimo no ano de 2016 de 11,67% para o cargo de

54

ANALISTA DE FISCALIZAÇÃO, e de 10,96% de reajuste salarial para os cargos de

55

GERENTE GERAL, GERENTE TECNICO, SECRETARIA GERAL e ASSISTENTE

56

TECNICO ADMINISTRATIVO. Colocado em votação: Laís Medeiros – Aprovada, Emerson

57

Simplício – Aprovada, Dandara Lima – Aprovada. Quinta Pauta: Adesão ao GESPÚBLICA é

58

um Programa que apoia centenas de órgãos e entidades da Administração Publica na melhoria de

59

sua capacidade de produzir resultados efetivos para a sociedade. O Programa Nacional de

60

Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA existe, neste contexto, para apoiar o

61

desenvolvimento e a implantação de soluções que permitam um contínuo aperfeiçoamento dos

62

sistemas de gestão das organizações públicas e de seus impactos junto aos cidadãos. O

63

Ministério Público entra no Conselho para capacitar os funcionários para que se adequar e seguir

64

tudo que for solicitado pelo Ministério Público. Colocado em votação: Laís Medeiros –

65

Aprovada, Emerson Simplício – Aprovada, Dandara Lima – Aprovada. Comunicados dos

66

Conselheiros: A Presidente Edfa da Rocha informou que foi prorrogado o prazo do Concurso

67

Público por mais 2 anos. O Conselheiro Federal Clênio Plauto informou que agora e membro da

68

Comissão de Ética e não mais visitante, e que a 1° reunião não tem como ele ir e nem o

69

Anderson, pois vão está de férias, mas vai está presenta na reunião do Rio de Janeiro, e que está

70

à disposição do CAU/AC para levar as dúvidas e questionamento ao CAU/BR. Falou também

71

sobre o Plano Diretor, que gostaria de ter participado, mas infelizmente não pode por problemas

72

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

73

encerrada a reunião, e Eu, Diná Marcia Morais – Gerente Geral lavrei a presente ata que vai

74

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

75

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

____________________________
Diná Marcia Morais
Gerente Geral – CAU/AC
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