03º/2016 Reunião de Plenário Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Acre – CAU/AC, no
dia 19 de abril de 2016, na sua sede para tratar dos
seguintes assuntos: Elaboração do documento para
o MP, Seminário de Ética.

1

Aos dezenoves dias do mês de abril 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 3º 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 da Conselheira Laís Medeiros. A mesa

6

foi composta pela a Senhora Edfa da Rocha – Presidente, Clênio Plauto – Conselheiro Federal

7

Titular, Anderson Amaro – Conselheiro Federal Suplente; Emerson Simplício – Conselheiro

8

Estadual Titular, Ricardo Campelo - Conselheira Estadual Titular, Emmanuely Andrade –

9

Conselheira Estadual Suplente, Felipe Damasceno - Jurídico e Eu, Ewerton Neri – Gerente de

10

Fiscalização. Primeira Pauta: Elaboração de documento sobre o descumprimento da Resolução

11

Nº 218. De 29 de junho de 1973 que trata das atribuições dos Tecnólogos em construção civil,

12

após fiscalização realizada foi observado que uma tecnóloga ficou responsável pela autoria e

13

execução de projeto arquitetônico e seus complementares de uma residencial multifamiliar com

14

área de 354,50², passando assim das atribuições permitidas na resolução, logo após discursão

15

com os Conselheiros os mesmo concordaram com o documento que será entregue a Promotora

16

de Justiça Rita de Cássia para as devidas providencias. Segunda Pauta: Seminário de Ética, A

17

Presidente Edfa da Rocha relatou que o seminário será abordado a questão da Valorização

18

Profissional é Ética, abordagem conceitual em relação à ética e com relação a pratica

19

profissional, e que não vai focar em reserva técnica, pois querem que as pessoas entendam o

20

conceito de o porquê agindo eticamente percebam que o recebimento da reserva técnica e uma

21

forma não ética e com isso a valorização profissional. O Seminário abordara direito autoral,

22

acervo técnico, plagio, além das questões éticas. Serão convidados para ministrar o seminário o

23

Presidentes dos CAU/UF da Bahia e Rio Grande do Norte. Comunicados: A presidente Edfa da

1

24

Rocha comunicou aos Conselheiros presentes que solicitou ao Presidente do CAU/BR Haroldo a

25

publicação no site a Nota sobre o momento político atual.

26

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

27

reunião, e Eu, Ewerton Neri – Gerente de fiscalização lavrei a presente ata que vai assinada por

28

mim, pela presidente da mesa de reunião e pelos demais presentes.
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__________________________________
Edfa Viviane Farias Xavier da Rocha
Presidente do CAU/AC

____________________________
Ewerton Neri
Gerente de Fiscalização – CAU/AC
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