ATA
DA
REUNIÃO
DA
PLENÁRIA
ORDINARIA
DO
CONSELHO
DE
ARQUITETURA E URBANISMO DO ACRECAU-AC, NO DIA 12/09/2012, NA SUA SEDE,
PARA TRATAR DO SEGUINTE ASSUNTO EM
PAUTA: 1- INFORMAÇÕES GERAIS; 2 –
CARTEIRA PROFISSIONAL; 3 – SEMINÁRIO
4 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2013;
5
–
COMISSÃO
DO
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL E 6 – INFORMAÇÃO GERAL
CONSELHEIRO FEDERAL.

Aos dozes dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às 18h:30h, em sua sede, situado na
Rua João Donato n°32, centro, em Rio Branco - Acre, realizou-se a reunião da plenária ordinária
do conselho de arquitetura e urbanismo do acre- CAU-AC, para tratar do seguinte assunto em
pauta: 1- Informações Gerais; 2 – Carteira Profissional; 3 – Seminário 4 – Planejamento
Orçamentário 2013; 5 – Comissão Do Exercício Profissional E 6 – Informação Geral Conselheiro
Federal. Estavam presentes à reunião da plenária ordinária os seguintes Conselheiros Estaduais
titulares e suplentes: Luciano Carvalho, Edfa Viviane, Anderson Amaro, Salomão Lamar, Dânya
Silva, Carlos Bianco e Laís Medeiros, a mesa foi composta e cantando o hino nacional e na
sequencia lida a pauta conforme, deu-se inicio aos trabalhos após verificado o quorum instituído
mínimo por lei. 1 – A Senhora Edfa informou que os boletos já estão sendo emitidos com o CNPJ
do CAU/AC e que recebeu e-mail com interessados em fazer uma parceria com o CAU de cursos
de especialização na área de arquitetura, informou também que uma empresa entrou em cotato
para contratar arquitetos para acompanha a obra do shopping de Porto Velho com experiência de
no mínimo cinco (5) anos e comentou também a questão do planejamento orçamentário desse ano
e do ano de 2013 que tem que se entregue até outubro. – 2 O Anderson Amaro falou sobre a sua
viagem que teve com objetivo saber como anda o cronograma de programação da carteira
profissional e que a reunião foi coordenada pela Mirla, foram convocados os dez (10) presidentes
faltaram três, e que a empresa contratada para a fabricação das carteiras profissionais teve alguns
problemas mais que já foram resolvidos. A Carteira vai ser emitida por cada CAU/UF, a empresa
procurou informações com a polícia federal para que as carteiras seguissem normas de segurança

evitando assim a fraude e que as carteiras vão ter chip e cada arquiteto terá que ter um aparelho
para lê o chip, mas que isso vai ter que se discutidos por que esse aparelho e comprado e tem que
ver a possibilidade de ter esse aparelho em cada CAU/UF às normas de segurança como também
que as carteiras tem obrigatoriedade de ser expedida por cada CAU/UF e que a primeira emissão
das carteiras serão de graça. O CAU/UF deve disponibilizar uma pessoa para fazer o treinamento
para a coleta dos dados para o recadastramento e emissão das carteiras, e que Rio Branco vai ser o
único município do Acre que vai ter o kit Bio para emissão de carteira e que os demais arquitetos
dos outros municípios terão que comparece ao CAU/AC para da entrada em suas carteiras
profissionais, e a Edfa perguntou se vai ter alguma diferença entre as carteiras provisórias e as
permanente o Anderson não soube responder por que esse questionamento não foi levantado na
reunião e falou também que no regimento geral tem que se incluído uma clausula sobre os fins
culturais. 3 – A Dânya falou sobre o seminário que entrou em contato com a coordenação do curso
de arquitetura da FAAO para agilizar o empréstimo do auditório e que também pediu ajuda do
Salomão para uma ajuda nessa parte, disse que mandou e-mail com a minuta da programação do
seminário e que ninguém a respondeu e não tem como ela trabalhar sozinha nesse seminário tem
que ter uma equipe com disponibilidade para ir andar atrás dos patrocínios, enviar convites para os
palestrantes e algumas instituições e órgãos, como o seminário estar próximo da data inicial
planejada e não tem quase nada pronto ela sugeriu que o mesmo fosse resumido e modificado a
data, mas que a inauguração da sede do CAU/AC permanece no dia 27 de setembro e que o
seminário poderá ser nos dias 09 e 10 de outubro de 2012. 5 – pauta: Exercício Profissional, o
Salomão sugeriu que mandassem uma regra de como seria feita as autuações, para que o CAU/AC
e o CREA não entrem em atritos devidos às autuações. Não havendo mais assunto a tratar, e no
cumprimento da pauta prevista, deu-se por encerrada a reunião da plenária ordinária, 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 que assim quiserem.
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