04º/2014 Reunião de Plenário Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do
Conselho de Arquiteto e Urbanista do Acre –
CAU/AC, no dia 15 de abril de 2014, na sua
sede para tratar dós seguintes assuntos:
Palestra sobre Direitos Autorais; Auditoria;
Aprovação da Ata 03º/2014; Alteração dos
Editais UFAC e IFAC; Programação para a
Palestra de Normas e Desempenho;
Solicitação da ASSCONTEC; Informes da
Plenária do CAU/BR; Informativos do
CAU/AC.

1

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às 18h35mim, na sede do

2

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre – CAU /AC, situado na Rua João Donato n 32 -

3

centro, em Rio Branco – Acre realizou a cerimônia de abertura da 4º reunião de Plenária

4

Ordinária, verificado o quórum, ficando registrado a ausência dos Senhores Anderson Amaro e

5

Luciano Carvalho e lida a pauta e achada conforme, deu-se inicio aos trabalhos. A mesa foi

6

composta pela a Senhora Edfa Viviane – Presidente do CAU/AC, o Sr. Antônio Salomão Lamar

7

Neto – Conselheiro Titular e Vice Presidente, a Conselheira Laís Medeiros que veio em

8

substituição ao Conselheiro Luciano Carvalho (em anexo a justificativa da sua ausência), Dânya

9

Rodrigues – Conselheira Estadual Titular, o Conselheiro Suplente Federal – Alfredo Brana,

10

Ewerton Neri – Gerente Técnico de Fiscalização, Diná Márcia Rodrigues – Gerente Geral,

11

Sérgio Neves – Fiscal, Felipe Damasceno – Jurídico, Sueli Malaquias - Contadora e Eu, Analú

12

Santiago – Secretaria Geral. A Presidente deu início à reunião passando para a Primeira Pauta:

13

Palestra sobre Direitos Autorais, Edfa falou que essa palestra foi aprovada em plenária anterior e

14

que foi para a comissão somente para aprovação de valores, e que quando chegou para a

15

comissão não foi aprovado e Salomão disse que faltou esclarecimento de quem estava

16

assessorando a comissão e que por esse motivo não teria sido aprovado, então a Presidente

17

reiterou o pedido de aprovação do valor a ser gasto e disse que o mesmo ficaria no valor

18

estimado de 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e que a palestra ficou para o dia 28 de abril.

19

Ewerton ficou responsável pelo local do evento, o mesmo sugeriu três locais gratuitos que são:

20

Biblioteca da Floresta, Auditório da Biblioteca Publica, mas o evento teria que ser à tarde, pois à
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21

noite o auditório funcionava como filmoteca o Teatro Hélio Melo que depende de

22

disponibilidade de data, Salomão perguntou se não conseguia os das universidades e a Edfa

23

disse que não tem como estacionar e o auditório da FAAO e muito grande e depois de discursão

24

do melhor local o escolhido foi o Teatro Hélio Melo, Ewerton ficou responsável para verificar se

25

no dia 28 de abril o mesmo estará disponível. Segunda Pauta: Auditoria, Edfa falou que na

26

semana passada o CAU/AC passou por auditoria e que ainda não recebemos o relatório, pois

27

eles têm 10 (dez) dias para a entrega, mas adiantou que estar tudo certo, e que as questões do

28

ano passado foram resolvidas, e que já sairmos com o parecer favorável da auditoria e que não

29

teríamos problemas. Terceira Pauta: Aprovação da Ata da Plenária Ordinária anterior, feita as

30

alterações necessárias, a Ata foi aprovada. O Salomão pediu para que a próximas atas estivessem

31

numeradas as linhas para facilitar a correção. Quarta Pauta: Alteração dos Editais da UFAC e

32

IFAC solicitando alteração para que fosse modificada a especificação do Cargo de Segurança de

33

Trabalho que estava especificamente para engenheiro civil sendo que esse cargo pode ser

34

assumindo por um Arquiteto e Urbanismo, a UFAC atendeu ao pedido do Conselho. O IFAC

35

não respondeu os dois oficio enviado e com isso foi encaminha ao Jurídico para devidas

36

providencias. Quinta Pauta: Edfa falou que tem que ser organizada uma palestra de Norma e

37

Desempenho e que a mesma ainda não tem um palestrante e pediu sugestão dos Conselheiros e

38

que os conselheiros ficaram de verificar um palestrante na Conferencia que estão indo em

39

Fortaleza. Sexta Pauta: Solicitação da ASSCONTEC para parceria com o CAU e também uma

40

palestra sobre a Profissão de Arquitetura e Urbanismo, e que amanhã terá uma reunião com a

41

Edfa e a mesma solicitou a presença da comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação

42

o Senhor Salomão disse que estaria presente nessa reunião. Sétima Pauta: Informe da Plenária

43

Ampliada do CAU/BR, Edfa Informa que provavelmente teremos redução do fundo de apoio,

44

pois o CAU/PR não estar contribuindo com o fundo, e que o CAU/BR estar tentando fechando

45

um sistema de financiamento de obra com a UNICREDE uma Cooperativa e que quando esse

46

for fechado o CAU/AC tem o papel de divulgar para os arquitetos e urbanista. O serviço

47

compartilhado estar tendo problemas porque alguns CAU’s não aceitam. Oitava Pauta:

48

Informativos do CAU/AC e dos Conselheiros: Edfa Informa que o novo fiscal Sérgio já estar nas

49

ruas fiscalizando e que os primeiros municípios a ser visitado são Brasileia e Cruzeiro do Sul e

50

que as Ações de visita e fiscalização nos Municípios vão acontecer no final de cada mês, e que
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51

quando essas ações foram acontecendo os conselheiros vão receber e-mail informando e

52

convidando para participarem, ela destaca que e muito importante à participação dos

53

Conselheiros nas visitas do município. Edfa falou que recebeu o Relatório que o Sr. Márcio fez a

54

respeito do grupo de trabalho da Apa do Amapá e também do Plano Diretor, a mesma leu todo o

55

relatório para os presentes e depois de discursão entre os conselheiros, ficou decidido que não se

56

deve entregar essa contribuição em nome do CAU/AC e sim uma nota esclarecendo e

57

solicitando uma revisão no Plano Diretor e não alteração. Edfa falou sobre a Primeira audiência

58

pública sobre Resíduos Sólidos que acontece no dia 21 de maio de 2014 e que seriam

59

interessantes os conselheiros participassem.

60

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

61

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

62

presidente da mesa de reunião e pelos demais presentes.

63

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

____________________________
Analú da Silva Santiago
Secretária Geral – CAU/AC
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