01˚/2013 Reunião de Plenária Extraordinária

Ata de reunião extraordinária do Conselho
de Arquiteto e Urbanista do Acre –
CAU/AC, no dia 03 de Abril de 2013, na
sua sede para tratar dos seguintes
assuntos: Aprovação do Regimento
Interno, Organograma, Calendário anual,
Eleição das Coordenações de Comissões e
Eleição da Diretoria e Comunicação dos
Conselheiros.

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às 18h30mim, na sede do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre – CAU /AC, situado na Rua João Donato n 32 centro, em Rio Branco – Acre realizou-se reunião, executado o Hino Nacional Brasileiro,
verificado o quórum e lida a pauta e achada conforme, deu-se inicio aos trabalhos. A mesa foi
composta pelos Conselheiros Estaduais presentes, presidindo-a a Presidente Edfa Viviane F. X.
da Rocha, ficando registrado a presença dos Senhores Salomão Lamar - vice-presidente,
Anderson Amaro – Conselheiro Estadual Titular, Ewerton Neri - Arquiteto Analista, Mauro
Celso Monteiro - Assistente Administrativo, Dânya Regina - Conselheira Estadual, Diná Márcia
Rodrigues – Arquiteta Fiscal de Obra e eu Analú Santiago – Secretaria Geral. A Presidente deu
inicio a reunião passando a palavra para a Conselheira Dânya Regina responsável pelo
Regimento Geral, que leu o regimento para os presentes e logo depois foi debatida com os
Conselheiros presentes que fizeram algumas observações, verificado as modificações sugeridas
pelos Conselheiros o mesmo foi aprovado e será enviado para CAU/BR para ser aprovado em
Plenária. A Presidente Edfa apresentou o calendário anual do CAU/AC, com as datas de reunião,
feriados, o mesmo foi para votação sendo aprovado pelos conselheiros, a Sr. Dânya pediu a
palavra para falar sobre a Constituição do Conselho Diretor a as modificações a serem feitas
que foi feita e aprovado pelos conselheiros. Calendário anual de reunião do CAU/AC a
Presidente Edfa apresentou o calendário para os conselheiros, falou sobre os dias das reuniões de
plenária e comissões, que após debate sobre os dias, foi aprovado pelos conselheiros presentes.
A Conselheira Dânya falou sobre as comissões e sua importância para o bom andamento do
Conselho após a explicação foi aberta a votação para os Coordenadores das Comissões de

Planejamento e Finanças/ Organização e Administração/ Ética e Disciplina/ Exercício
Profissional. Ficando o Conselheiro Salomão Lamar como Coordenador da Comissão de
Planejamento e finanças/ o Conselheiros Anderson Amaro como Coordenador da Comissão de
Ética e Disciplina/ o Conselheiro Luciano Carvalho como Coordenador da Comissão de
Exercício Profissional/ e a Conselheira Dânya Silva como Coordenadora da Comissão de
Organização e Administração. Não havendo mais nada a tratar e no cumprimento da pauta
prevista, deu-se por encerrada a reunião, e eu, Analú da Silva Santiago, lavrei a presente ata que
vai assinada por mim, pelo presidente da mesa de reunião e pelos demais presentes.
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