07º/2016 Reunião de Plenária Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre –
CAU/AC, no dia 26 de setembro de 2016, na sua sede
para tratar dos seguintes assuntos: Aprovação do
Orçamento de 2017, Reunião com MP e Semana de
Arquitetura e Urbanismo.

1

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 18h30mim, na sede

2

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre – CAU /AC, situado na Rua João Donato nº

3

32 - centro, em Rio Branco – Acre realizou-se a cerimônia de abertura da 7º 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. A mesa foi composta por Edfa da Rocha – Presidente, Laís Medeiros

6

de Araújo – Conselheira Estadual Titular, Emerson Simplício – Conselheiro Estadual Titular.

7

Jorge Luiz Silveira – Conselheiro Estadual Suplente, Ricardo Campelo - Conselheiro Estadual

8

Titular, Dandara Lima – Conselheira Estadual Suplente, Felipe Damasceno – Jurídico, Diná

9

Marcia Morais – Gerente Geral, Sueli Maria Malaquias - Contadora e Eu, Analú Santiago –

10

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

11

pauta do dia. Primeira Pauta: Aprovação Orçamentaria de 2017, a Contadora Sueli Maria

12

Malaquias começou a apresentação Orçamentaria falando sobre os limites das diretrizes que

13

precisam ser cumpridas para o ano de 2017 que ficaram da seguinte forma, Fiscalização no

14

mínimo 20% do orçamotne│ Atendimento 10% │ Comunicação 3% │ Patrocínio 5% no

15

máximo │ Os Objetivos estratégicos local, que são: assegurar a eficácia no relacionamento

16

comunicação e sociedade e assegurar a sustentabilidade financeira 6% │ Assistência técnica 2%

17

│ Reserva de contingência ate 2% do orçamento. O Total da receita corrente no ano e de

18

1.189.000,85 (um milhão cento e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) desse valor tem

19

o limite de 2% para capacitação de funcionários. A contadora falou também que a Receita

20

corrente programada para o ano de 2017 está representada da seguinte forma: 108.168 mil em

21

anuidades pessoa física │20.851 anuidade pessoa jurídica │ 91.338 RRT │ 6.611 taxas e multas
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22

│ 26.000 receita de aplicações financeiras e outras receitas │ 831.817 repasse do fundo de apoio

23

│ 82.300 que será utilizado do superávit do exercício anterior, esse valor ficou alto, pois depois

24

de uma analise achou-se melhor fazer a aquisição de um carro e não mais a locação, com isso

25

não se gastaria o valor de 70.000,00 mil ano com a locação e essa receita pode ser usada para

26

investimento em outras coisas. O orçamento total para o ano de 2017 e de 1.171.485,00. A

27

contadora Sueli Maria Malaquias explicou também sobre a distribuição desse recurso para a

28

manutenção e a estruturação do Conselho. A Contadora Sueli Maria Malaquias falou que agora

29

o Orçamento de 2017 passa primeiro pela Plenária do CAU/AC e depois para a Plenária do

30

CAU/BR. Logo após a apresentação do Orçamento de 2017, depois de tiradas as dúvidas,

31

colocada em votação nominal para aprovação dos Conselheiros. Em votação: Laís Medeiros -

32

Aprovou, Carlos Bianco – Aprovou, Emerson Simplício – Aprovou, Ricardo Campelo –

33

Aprovou. Segunda Puta: Reunião com o MP, o advogado Felipe Damasceno falou sobre a

34

reunião que aconteceria no MP para acerta detalhes sobre a parceria para o evento Rio Branco

35

acessível, falou sobre o documento para a prestação de contas, que o MP tem o prazo de 3 dias

36

para fazer a prestação de contas, e que o valor será depositado na conta do MP. Terceira Pauta:

37

Semana de Arquitetura e Urbanismo, o Conselheiro Jorge Luiz Silveira solicitou a presidente

38

Edfa da Rocha para que a semana de arquitetura e urbanismo fosse antecipada, pois muitos

39

estarão viajando na data da semana, falou que outros CAU´s fazem essa antecipação, a

40

Presidente falou que geralmente isso acontece, mas não chegar se antecipado para novembro e

41

sim no máximo uma semana antes do dia do arquiteto e urbanista. O Conselheiro Jorge Luiz

42

Silveira falou que estão em contato com o profissional Ricardo Melo para fazer uma palestra

43

sobre valorização profissional, o Conselheiro Jorge Luiz Silveira cogitou a possibilidade do

44

mesmo vim pelo CAU do seu Estado, e que caso não conseguisse ele cobraria o valor de

45

2.000,00 (dois Mil reais) mais as passagens. A Presidente Edfa da Rocha falou que poderia

46

entrar em contato com o Ricardo Meira para solicita-lo do CAU de Brasília para ministrar o

47

curso na semana de arquitetura e urbanismo. O Conselheiro Jorge Luiz Silveira, falou sobre a

48

possibilidade de fazer festa com patrocinadores, estabelecendo cota para os patrocinadores, e

49

que cada cota corresponde a um tipo de brinde, a Presidente Edfa falou que se fosse nesses

50

moldes não teria problemas. A conselheira Dandara Lima falou sobre a corrida , disse que falou

51

com algumas pessoas envolvidas no meio e disse que poderia ser feito uma corrida não oficial

52

ou seja que não se usa-se chip para controle, no caso seria uma corrida de confraternização com
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53

entrega de medalhas e blusas e no final da corrida um café da manha para os participantes, e que

54

a corrida poderia ser de 5 e 10 quilômetros, e que precisaria de copos de águas para ser

55

distribuído no percurso. A conselheira Dandara Lima falou também que no dia realização da

56

semana não estará presente e pediu para que o Conselheiro Ricardo Campelo estivesse à frente

57

da corrida no dia da sua realização. O Conselheiro Ricardo Campelo falou da necessidade de

58

solicitar o SAMU para o evento por mais que seja uma corrida de confraternização. A presidente

59

Edfa da Rocha solicitou a comissão da semana de arquitetura e urbanismo uma palestra ou curso

60

mais dinâmico, sugeriu o Palestrante Ênio Padilha para falar sobre marketing, pediu para a

61

comissão verificar essa possibilidade, a Conselheira Danadara Lima ficou responsável de entrar

62

em contato com o profissional para saber da possibilidade e valores para a vinda do Senhor Ênio

63

Padilha. Ata: discussão e aprovação da Ata. A mesma não foi lida e nem aprovado pelo

64

presente, pois a presidente Edfa da Rocha solicitou uma revisão antes de ir para a plenária,

65

ficando a sua aprovação para a próxima plenária. Não havendo mais nada a tratar e no

66

cumprimento da pauta prevista, deu-se por encerrada a reunião, e Eu, Analú Santiago –

67

Secretária Geral lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pela presidente da mesa de

68

reunião e pelos demais presentes.

69

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

____________________________
Analú Santiago
Secretária Geral – CAU/AC
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