11º/2014 Reunião de Plenário Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do Conselho
de Arquiteto e Urbanista do Acre – CAU/AC, no dia
11 de novembro de 2014, na sua sede para tratar
dós seguintes assuntos: AD Referendum; Portaria
de Ressarcimento; Distrato de Assessoria Jurídica;
Cancelamento de RRT; Processo de Fiscalização;
Semana
de
Arquitetura
e
Urbanismo;
Comunicados.

1

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às 18h45mim, 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 a cerimônia de abertura da 11º reunião de Plenária

4

Ordinária verificada o quórum, lida a pauta e achada conforme, deu-se inicio aos trabalhos. A

5

mesa foi composta pela a Senhora Edfa da Rocha – Presidente, Antônio Salomão Lamar Neto –

6

Vice-Presidente, a Conselheira Laís Medeiros que veio em substituição ao Conselheiro Luciano

7

Carvalho, Anderson Amaro – Conselheiro Estadual Titular, Clênio Plauto – Conselheiro

8

Federal, Ewerton Neri – Gerente Técnico de Fiscalização, Sérgio Neves – Fiscal, Haline

9

Andrade – Fiscal, Felipe Damasceno – Jurídico e Eu, Analú Santiago – Secretaria Geral. A

10

Presidente deu início à reunião com a apresentação de comunicado dos Conselheiros, Anderson

11

falou da solicitação que o Senhor Alfredo Brana fez, solicitando que pede o adiantamento do dia

12

da Reunião marcada para o dia 20/11, Anderson disse que traria para plenária e que

13

posteriormente daria uma resposta, todos da comissão concordaram e ficou decidido que a

14

Secretária Analú entraria em contato com o Brana para marca a reunião para o dia 18 de

15

novembro. O Conselheiro Marcos do CAU/RJ chegou às 19h01mim, Edfa apresentou ele aos

16

Conselheiros. Em comunicado ainda Laís Medeiro colocou para os conselheiros que a Caixa

17

Econômica Federal não estar aceitado o RRT de Arquitetos e Urbanistas, só de profissional

18

registrado no CREA, o CONVIDADO se manifestou dizendo normativo da CAIXA antigos, e

19

que por isso estar acontecendo essa falha, e que como estar sendo contratado pela CAIXA, ele

20

acredita que os Arquitetos não terão mais problemas com essa questão. A presidente disse os

21

comunicados dela vai ficar para o final da Plenária. Passando para a ordem do dia, Primeira
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22

Pauta: Ato de Referendum, Edfa falou do ato que ela aprovou com a solicitação de uma

23

passagem para o FENEA em nome de Klemeson Oliveira, um dos integrantes do EREA ACRE

24

2015, colocado em votação. Em votação: Anderson - Aprovado, Laís – Aprovado, Salomão –

25

Aprovado, 03(três) votos a favor, 00 Contra e 01(um) Ausente. Segunda Pauta: Portaria de

26

Ressarcimento, Felipe apresentou a portaria explicou as mudanças que foram feitas e foi

27

colocado em votação. Em votação: Anderson – Aprovou, Salomão – Aprovou, Laís – Aprovou,

28

ficando 03(três) votos a favor e 00 Contras, 01 Ausente. Terceira Pauta: Distrato de Assessoria

29

Jurídica, Edfa falou que foi feito o distrato com o Escritório Jurídico Roberto Duarte, e que vai

30

se contratado o Felipe Damasceno como pessoa física para prestação do serviço, e que o

31

Conselho precisa de uma pessoa que fique mais dedicado ao CAU, e que por isso vai ser feito o

32

distrato. Quarta Pauta: Cancelamento de RRT, Ewerton colocou a situação para os

33

Conselheiros, falando que o Senhor Whendryckson Werbster solicitou o cancelamento e o

34

reembolso do RRT, os Conselheiros discutiram sobre o assunto, falaram que o Conselho não tem

35

culpa se o solicitante do projeto não quis mais, e que ele tem que cobra do solicitante e não do

36

Conselho o reembolso, portanto os Conselheiros negaram o pedido do Senhor Webster. Quinta

37

Pauta: Processo de Fiscalização, Sergio apresentou o processo aos Conselheiros da Senhora

38

Veronica, Laís leu a defesa da senhora Veronica, Sérgio disse que depois da multa foi

39

apresentado à defesa, os Conselheiros decidiram não acata o pedido, manter a multa e pedir para

40

fazer uma nova RRT. Processo da Aritana, apresentou defesa para plenária, Laís leu sua defesa,

41

os conselheiros discutiram sobre a sua defesa, analisando os documentos apresentados, foi

42

constatado que a arquiteta atendeu ao solicitado, só não comunicou, e que como ela atendeu a

43

segunda notificação, e que estar tudo correto os Conselheiros decidiram abri mão da multa.

44

Sexta Pauta: Semana de Arquitetura, Edfa falou que no mês de dezembro acontece a I Semana

45

Municipal de Arquitetura e Urbanismo, e que temos confirmado o mini curso de tabela de

46

honorário com o Odilo Almeida, Ênio Padilha, John Silveira, Márcio Carvalho, Linconl Paiva,

47

José Tostes, e que estar tentando fechar a programação, e que pretende que essa programação da

48

semana comesse dia 1 de dezembro, ainda falta fechar algumas mesas, mas que espera que fique

49

tudo pronto. Sétima Pauta: Comunicados de interesse geral, Edfa falou que a semana quem

50

vem estar indo para o seminário de fiscalização com Laís e os fiscais e o Gerente de fiscalização

51

Ewerton, às 20h21mim o Felipe pediu para se retirar da reunião, Clênio falou que amanhã vai
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52

para a reunião do CMU para discutir o Sistema viário de Rio Branco e solicitou da Secretária

53

que solicitasse o Regimento Interno da CMU.

54

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

55

reunião, e eu, Analú da Silva Santiago, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pela

56

presidente da mesa de reunião e pelos demais presentes.

57

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

____________________________
Analú da Silva Santiago
Secretária Geral – CAU/AC
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