Ata de reunião da Plenária Ordinária
do Conselho de Arquiteto e Urbanista
do Acre – CAU/AC, no dia 21 de
novembro de 2012, na sua sede para
tratar dos seguintes assuntos: Ata da
1ª Reunião Plenária,
Comunicados,
Orçamento de
2013
–Aprovação,
Planejamento
do
Seminário
comemorativo
ano
de
2012,
Comunicações dos Conselheiros.
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às 18h30mim, 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 da Plenária Ordinária, antes de dar inicio a reunião foi
verificado o quórum e cantando o hino nacional, lida a pauta e achada conforme, deu-se inicio aos
trabalhos ficando a Senhora Laís Medeiros como Titular e o Senhor Luciano como suplente. A
mesa foi composta pelos Conselheiros Estaduais presentes, presidindo-a a Presidente Edfa
Viviane F. X. da Rocha, foi registrado a presença dos Senhores Salomão Lamar - vice-presidente,
Clénio Plauto – Conselheiro Federal, Anderson Amaro - Direto Técnico, Luciano Carvalho Direto Administrativo, Ewerton Neri - Arquiteto Analista, Mauro Celso Monteiro - Assistente
Administrativo, o Advogado Benjamim Abecassis, Dânya Regina - Conselheira Estadual, Laís
Medeiros – Conselheira Estadual, Diná Márcia Rodrigues – Arquiteta Fiscal de Obra, Sueli
Malaquias – contadora e eu Analú Santiago – Secretaria Geral. A Presidente da mesa Edfa da
Rocha deu inicia a reunião passando a palavra para o Senhor Anderson Amaro falou sobre a sua
viagem e algumas coisas que ficaram pendente da outra reunião, o Senhor Luciano Falou sobre a
visita dele ao CREA junto com a contadora Sueli para fazer o levantamento com relação à
documentação do CAU/AC que estar lá e o estado dos documentos e o procedimento para tira a
documentação e trazer para o CAU, o Senhor o Salomão falou sobre a sua preocupação com a
questão do orçamento de 2013, as demanda de passagem, as viagem dos conselheiros, para não
interferi no orçamento do CAU que essa questão do orçamento teria que ser analisada com os
devidos cuidados, a Senhora Laís Medeiros falou de sua viagem que teve como objetivo a
comissão de ensino, na reunião em Brasília foi tratado das dificuldade que os outros CAU/UF

estão tendo para coletar os dados das faculdades, ela falou também das dificuldades que ela estar
tendo para coleta os dados dos coordenadores das faculdades e a demora em atender aos pedidos,
o Senhor Clénio Plauto falou sobre a sua satisfação com o andamento que o qual estar tomando e
queria ouvir a opinião dos outros conselheiros sobre um ano de CAU o que eles estão achando,
falaram sobre o Conselheiro Derico sobre o seu papel no CAU e sua ausência nas reunião no
CAU/BR, o Senhor Anderson deu parabéns a todos e espera que 2013 seja muito melhor, a
Senhora Dânya falou sobre a sua satisfação com o CAU/AC e de sua viagem para Manaus e o que
ela falou lá a respeito do CAU/AC, a Edfa falou que gostaria que o Conselheiro Federal repasse
pra ela as pautas das reunião no CAU/BR, ela falou sobre também sobre a sua satisfação de estar a
frente do CAU/AC e que o CAU estar bem estruturado com relação ao outros CAU. A Edfa falou
a respeito da viagem que eles vão realizar dia 05 de dezembro e que ela gostaria muito que a
Senhora Laís Medeiro pudesse ir a essa viagem devido a sua grande participação e ajuda para o
CAU/AC, e foi aberta uma votação para decidir pela viagem de Laís ao Seminário Internacional
que vai acontecer em Brasília nos dias 05, 06 e 07 de dezembro, aberta a votação a Dânya,
Anderson e o Salomão disseram Sim e foi aprovado a ida dela para o Seminário. A senhora Edfa
marcou para próxima semana uma reunião para discutir o orçamento 2013 e a questão do
seminário. 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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