06º/2014 Reunião de Plenário Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do Conselho
de Arquiteto e Urbanista do Acre – CAU/AC, no dia
18 de junho de 2014, na sua sede para tratar dós
seguintes assuntos: Aprovação das Diárias;
Aprovação do Reajuste Salarial; Homenagem ao
Arq. e Urb. Márcio Almeida; RRT de Cargo e
Função do Paulo Franco e Seminário SMP
FNA/CAU/BR

1

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às 18h30mim, 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 6º reunião de Plenária

4

Ordinária verificada o quórum, ficando registrada a ausência do Senhor Luciano Carvalho com

5

justificativa em anexo, 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, Conselheiro Federal Titular Clênio Plauto,

9

Conselheiro Suplente Federal – Alfredo Brana, Anderson Amaro – Conselheiro Estadual Titular,

10

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

11

Felipe Damasceno – Jurídico, Dânya Rodrigues e Eu, Analú Santiago – Secretaria Geral. A

12

Presidente deu início à reunião passando para ordem do dia. Primeira Pauta: A presidente falou

13

do pedido dos Conselheiros para arredonda as diárias, mas Edfa disse que não pode ser

14

arredondado, pois o aumento tem que ser justificado não podendo ultrapassar as diárias do

15

CAU/BR, foi feito uma analise nas contas do CAU/AC e concedido o aumento de 80% do valor

16

da diária do CAU/BR em vigor: 548,80 (quinhentos e quarente e oito reais e oitenta centavos)

17

nas diárias nacional, 50% Estadual em vigor: 274,40 (duzentos e setenta e quatro reais e

18

quarenta centavos) e 40% diária estadual que não precisa pernoita em vigor: 109,76 (cento e

19

nove reais e setenta e seis centavos) serão pago também 40% do valor da diária estadual para os

20

conselheiros que estiverem presentes nas reuniões de Plenária Ordinárias e Comissões

21

Ordinárias. Colocado em votação, Salomão voto a favor, Anderson vota a favor e Laís voto a
1

22

favor, ficando aprovada o Aumento das Diárias por unanimidade 03 votos a favor e 00 contra,

23

00 ausente. Segunda Pauta: RRT de cargo e função do Paulo Franco, a Presidente falou que o

24

Salomão tem a proposta de não levar em consideração o salário mínimo profissional e aprovar o

25

equivalente as horas que serão trabalhadas. Edfa disse que se têm duas opções ou aprova como

26

estar ou deixa em standby pelo fato do seminário que FNA vai realizar no próximo mês que vai

27

se discutido essa questão do salário mínimo, Salomão questionou que o Paulo Franco ira perde o

28

emprego pelo CAU não ter aprovado a sua RRT de cargo e função, Edfa falou que isso estar

29

acontecendo no Brasil todo, que infelizmente o CAU/AC não vai pode aprovar, Edfa colocou a

30

questão do CAU/PR, que fez todo um parecer para estarem aprovando as RRT de cargo e função

31

sem a Resolução que rege o Salário Mínimo Profissional, e depois de discussões entres os

32

conselheiros ficou decidido que comunicasse ao Paulo Franco para readequar o contrato para ser

33

aprovados. Terceira Pauta: Aprovação do aumento salarial dos funcionários em 5,58%

34

equiparação do salario mínimo profissional para os cargos de livre provimento, colocado em

35

votação, Salomão voto a favor, Anderson vota a favor e Laís voto a favor, ficando aprovado por

36

unanimidade com 03 votos a favor, 00 contras, 00 ausente. Quarta Pauta: seminário do

37

estadual do salario mínimo profissional, que o CAU/BR deu um prazo muito curto, e que foi

38

marcado para o dia 26 de junho às 19h, mas o CAU/BR não repassou nenhum material, mas até

39

agora não mandaram nada, e que o CAU/AC não estar divulgando, e que eles pediram a data

40

para divulgarem também, mas não foi feito, mas que a principio o seminário estaria marcado

41

para o dia 26 de junho. Quinta Pauta: MMartam com relação ao e-mail recebido a Presidente

42

disse que vai fazer um convite para a Dona da loja para comparecer ao CAU/AC e juntos com os

43

Conselheiros conversarem e explicarem do porque ela não pode fazer esse tipo de proposta para

44

os arquitetos por ser uma atitude que o Conselho não aprova, e que esse convide vai se estender

45

as demais lojas que praticam a reserva técnica, os conselheiros discutiram sobre o assunto. Sexta

46

Pauta: Denuncia da estudante de Arquitetura e que a o CAU está procurando um contato da

47

revista para mandar um ofício, mas encontra dificuldade, pois todos os contados que existe no

48

site não se consegue contato com os editores da revista e o Conselho nada pode fazer com a

49

relação à aluna, pois não se enquadra as normas de ética dos profissionais. O ofício estar pronto

50

só falta encontrar o contato da editora. Edfa perguntou se alguém teria algum comunicado

51

Dânya falou sobre as reuniões CMU que os e-mail de convocação ainda estão indo para ela e

2

52

que lá, eles não tem nenhum comunicado sobre a mudança dos representantes, porem foi

53

encaminha ao SMDG um ofício enviando essas informações e ficou decidido que fosse

54

encaminhado novamente um novo ofício para CMU informando os novos representantes.

55

Oitava Pauta: homenagem ao Márcio pelo trabalho desenvolvido em parceria com Conselho foi

56

entregue ao Márcio um certificado de agradecimento.

57

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

58

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

59

presidente da mesa de reunião e pelos demais presentes.

60

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

____________________________
Analú da Silva Santiago
Secretária Geral – CAU/AC
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