06º/2016 Reunião de Plenária Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre –
CAU/AC, no dia 30 de agosto de 2016, na sua sede
para tratar dos seguintes assuntos: Proposta de
Portaria temporária e efetiva de afastamento;
Solicitação de Patrocínio para evento Rio Branco
acessível e Criação da Comissão temporária que trata
da Semana de Arquitetura.

1

Aos trinta dias do mês de agosto 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 6º 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 Estadual Suplente

6

Carlos Bianco, que mandou uma mensagem falando que não poderia comparecer a reunião. A

7

mesa foi composta por Edfa da Rocha – Presidente, Laís Medeiros de Araújo – Conselheira

8

Estadual Titular, Emerson Simplício – Conselheiro Estadual Titular. Jorge Luiz Silveira –

9

Conselheiro Estadual Suplente, Ricardo Campelo - Conselheiro Estadual Titular, Letícia

10

Mederios – Conselheira Estadual Suplente, Dandara Lima – Conselheira Estadual Suplente,

11

Ewerton Neri – Gerente de fiscalização, Felipe Damasceno - Jurídico e Eu, Analú Santiago –

12

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

13

pauta do dia. Primeira Pauta: Proposta de Portaria temporária e efetiva de afastamento. Felipe

14

Damasceno – Jurídico do CAU/AC apresentou aos Conselheiros presentes a portaria que fala

15

sobre o afastamento os mesmo discutiram sobre o assunto e a mesma foi colada em votação: Em

16

votação: Laís Medeiros, aprovou, Emerson Simplício: Aprovou, Ricardo Campelo: Aprovou.

17

Segunda Pauta: Solicitação de Patrocínio para evento Rio Branco acessível. O Ministério

18

Público solicitou parceria com o CAU/AC para custear a palestrante para ministrar o curso de

19

acessibilidade, os custos incluem passagens aérea de ida e volta RN/AC/RN, hospedagem e

20

valor do serviço de 6.400,00. O curso seria voltado para os Arquitetos, Engenheiros e Técnicos
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21

da Construção Civil totalmente gratuito e em contra partida os profissionais teriam que visitar

22

dez estabelecimentos para vistoria da acessibilidade. Os Conselheiros debateram sobre o assunto

23

que posteriormente foi colocado em votação nominal. Em votação: Laís Medeiros, aprovou,

24

Emerson Simplício: Aprovou, Ricardo Campelo: Aprovou. Terceira Pauta: Criação da

25

Comissão Temporária que trata da Semana de Arquitetura. A presidente Edfa da Rocha, falou

26

que precisa ser criada essa comissão que ficará incumbida de definir o tema e a programação da

27

Semana de Arquitetura, sugeri-o que a Conselheira Estadual Suplente Letícia Medeiros

28

juntamente com o Conselheiro Estadual Suplente Jorge Luiz Silveira ficassem responsável por

29

essa comissão. Colocado em votação. Em votação: Laís Medeiros, aprovou, Emerson Simplício:

30

Aprovou, Ricardo Campelo: Aprovou. Quarta Pauta: Criação de Comissão temporária para

31

tratar da Lei de Licitação. A Presidente Edfa da Rocha em solicitação do Conselheiro Federal

32

Clênio Plauto apresentou a pauta da Criação dessa comissão para discutir e apresentar proposta

33

ao CAU/BR sobre o assunto. Os Conselheiros debateram sobre o assunto que foi colocado em

34

votação, os mesmo não concordaram com a criação dessa comissão. Em votação: Laís Medeiros,

35

Não, Emerson Simplício: Não, Ricardo Campelo: Não. Comunicados: Laís Medeiros falou que

36

montou a agenda para a reunião com Lojistas, e que essas reuniões iriam acontecer todas às

37

sextas-feiras começando dia 09/09/16, o assunto discutido nessa reunião seria o recebimento de

38

Reserva Técnica. Disse que ainda não enviou para os membros, pois não teve tempo, mas que

39

iria mandar para definirem as datas certas para essas reuniões. A Conselheira Laís Mederios

40

falou também sobre o Seminário de Ética que acontece em Manaus nos dias 15 e 16 de

41

setembro, que a mesma ira participar e que provavelmente a Conselheira Dandara Lima também

42

participaria, e que acredita que será um dos últimos Seminários de Ética que acontece esse ano.

43

O Conselheiro Ricardo Campelo comunicou que mandou um e-mail com a carta aos vereadores

44

para os Conselheiros darem suas contribuições, e que espera um retorno até o dia 08 de

45

setembro, pois gostaria de marca uma outra reunião no dia 09 de setembro para fechar a questão

46

da carta e acerta os detalhes de como será a proposta de entrega dessa carta aos candidatos a

47

prefeitos e vereadores, essa reunião será só para tratar desse assunto e quando definido marcara

48

uma nova reunião para falar sobre o Seminário da FADISI. O Conselheiro Suplente Jorge Luiz

49

Silveira pediu a contribuição dos outros Conselheiros para discutirem o plano diretor. Atas:

50

discussão e aprovação das Atas. Foram feita as leituras das atas, 04°/2016 e 05º/2016, pelo

51

Conselheiro Estadual Suplente Jorge Luiz Silveira, em voz alta para os presentes, que debateram
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52

sobre a mesma e fizeram as alterações necessárias. Logo depois colocada em votação nominal.

53

Em votação: Laís Medeiros, aprovou, Emerson Simplício: Aprovou, Ricardo Campelo:

54

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

55

encerrada a reunião, e Eu, Analú Santiago – Secretária Geral lavrei a presente ata que vai

56

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

57

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

____________________________
Analú Santiago
Secretária Geral – CAU/AC
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