Ata de reunião do Conselho de Arquiteto
e Urbanista do Acre – CAU/AC, no dia
20 de dezembro de 2012, na sua sede
para tratar do seguinte assunto: Reunião
com o Prefeito Marcus Alexandre no dia
20 de dezembro de 2012.
Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às 19h00mim, 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 com o Prefeito Marcus Alexandre, antes de dar
inicio foi 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 mesa a Presidente Edfa
Viviane F. X. da Rocha, foi registrado a presença do Senhor Marcus Alexandre e seu assessor
como também os conselheiros Salomão Lamar - vice-presidente, Anderson Amaro - Direto
Técnico, Luciano Carvalho - Direto Administrativo, Ewerton Neri - Arquiteto Analista, Dânya
Regina - Conselheira Estadual, Clênio Plauto – Conselheiro Federal, Diná Márcia Rodrigues –
Arquiteta Fiscal de Obra e eu Analú Santiago – Secretaria Geral. A Presidente da mesa Edfa da
Rocha deu inicia a reunião apresentando o conselho e a equipe técnica para o Prefeito Marcus
Alexandre, falou da importância do CAU e dos Arquitetos para colabora com a prefeitura de Rio
Branco quanto a fiscalização e as pascerias com as faculdades e seus escritórios modelo de
assistência técnica, e logo em seguida perguntando ao Prefeito qual a proposta da Prefeitura para a
arquitetura e urbanismo da Cidade de Rio Branco. O prefeito cumprimentou a todas e agradeceu
pelo convite e disse que o CAU foi o único conselho a lhe convidar para uma reunião, ele falou
que valoriza muita as profissões, disse também que a prioridade e a manutenção e conservação da
Cidade e que procura o máximo possível deixa a Cidade com vida, falou sobre o seu projeto para
o terminal urbano, em como ele vai transforma o centro histórico comercial de Rio Branco em um
grande shopping popular com segurança e limpeza 24h por dia, pois aquela área tem grande fluxo
de pessoas, cerca de 35mil pessoas por dia, falou da parceria com o SEBRAE para estar
orientação aos lojistas e a parceria com o Conselho para por em pratica os projetos. O Sr. Clênio
perguntou sobre a questão do plano direto, planejamento e legislação do município, disse que o
plano direto caducou rápido devido à falta de atualização e com relação a projeto de concurso

para área de arquitetura e urbanismo como se está pensando? O prefeito disse que o Plano Diretor
vai ser feito por bairros junto com os moradores e que esses planos serão anexados ao plano
diretor da cidade, pois os moradores teriam como ajudar a melhora o seu bairro de acordo com a
necessidade e que eles vão pegar grupos nos bairros da cidade de Rio Branco que não nasceram
com planejamento urbano e melhora, e que o plano diretor ficou jogado as minguas que foi feito e
não foi posto em pratica e que o plano diretor tem que ser discutido, planejado e acompanhado
com a sociedade. O Clênio falou como se pretende trabalhar a questão da socialização das pessoas
que moram nos bairros mais afastados dos projetos PC2, estão se sentindo afastado da cidade, o
prefeito Marcus Alexandre falou que já se tem um plano para que essa situação seja resolvida.
Não havendo mais assunto a tratar, e no cumprimento da pauta prevista, deu-se por encerrada a
reunião extraordinária, 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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