012º/2018 Reunião de Plenário Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do Conselho
de Arquiteto e Urbanista do Acre – CAU/AC, no dia
06 de março de 2018, na sua sede para tratar dós
seguintes assuntos: Aprovação das Contas;
Reprogramação
extraordinária
2018;
AD
Referendum.

1

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 09h00mim, na sede do Conselho

2

de Arquitetura e Urbanismo do Acre – CAU /AC, situado na Rua Custódio Freire nº 40 -

3

Bosque, em Rio Branco – Acre realizou-se a cerimônia de abertura da 12º reunião de Plenária

4

Ordinária. Verificado o quórum, executado o Hino Nacional e lida a pauta e achada conforme,

5

deu-se início aos trabalhos. A mesa foi composta pela Presidente Verônica de Castro, pelo

6

Conselheiro Guilherme Bacchi – Conselheiro Estadual Titular, Thalyta dos Santos – Conselheira

7

Estadual Suplente, Caroline Parrilha – Conselheira Estadual Suplente, Emerson Simplício –

8

Conselheiro Estadual Titular, Alfredo Brana – Conselheiro Federal Suplente, Diná Marcia –

9

Gerente Geral, Sueli Malaquias – Contadora, Felipe Damasceno – Jurídico e Eu, Analú Santiago

10

– Secretária Geral. A Presidente Verônica de Castro passou para a Primeira Pauta: Aprovação

11

contábil do exercício 2017, a Contadora Sueli Malaquias explicou que o CAU/AC tinha previsto

12

uma receita de R$ 1.114.100,19 sendo que desse milhão o CAU arrecadou R$ 1.108.338,90 que

13

corresponde a 99,5% do orçamento previsto, desse valor foi executado R$ 108.375,00 de

14

arrecadação de anuidade de pessoa física, esse valor refere-se a anuidades de 2017 e de anos

15

anteriores que foram pagas em 2017, R$ 16.221,00 arrecadados de anuidade de pessoas

16

jurídicas, sendo que R$ 15.654,00 são referentes a 2017 e R$ 567,00 referente há anos

17

anteriores, R$ 147.493,00 referente a RRT superando em 38% o previsto, taxas e multas foi

18

previsto o valor de R$ 9.287,00 e arrecadado R$ 7.069,00 ficando 76% do valor executado, R$

19

26.000,00 previsto de rendimentos em aplicações sendo R$ 26.640,00 executados, R$ 5.000,00

20

previsto para outras receitas e foram arrecadados R$ 2.363,00 que se referem a CAT-A. O fundo

21

tinha uma previsão de R$ 831.217,00 e foi repassado R$ 800.673,00. R$ 102.000,00 de receita
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22

de capital e fomos executados R$ 100.520,00 com compra do carro e equipamento de

23

informática que corresponde a 98% do valor do superávit dos exercícios anteriores. Tivemos

24

uma execução de despesa de R$ 1.208.859,00 usando os R$ 100.000,00 do superávit dos

25

exercícios anteriores, tivemos um gasto de R$ 1.003.863,90 divididos entre projetos e

26

atividades, os projetos eram previsto R$ 234.000,00 e executamos R$ 150.383,00 e com as

27

atividades R$ 934,00 e executados R$ 853.480,00 a diferença entre projetos e atividades e tudo

28

aquilo que é rotineiro que não tem um prazo para ser executado, e o projeto é aquele que tem

29

início e final. Esse R$ 7.809,00 e o repasse que é passado para o apoio dos CAU’s básico, e que

30

embora sejamos CAU/básico e receba os benefícios também repassamos. R$ 18.856,00 foram

31

repassados ao centro de serviço compartilhado baseado na nossa arrecadação, então do que

32

arrecadamos para o nosso executado tivemos um superávit de R$ 178.530,00 que vai para conta.

33

Então tivemos aqui uma execução de 84.71% do nosso orçamento de 2017. A contadora Sueli

34

Malaquias mostrou o balancete que e retirado do sistema implanta aonde consta as contas. Na

35

conta correte temos o valor de R$ 36.434 conferindo com o extrato. Saldo até o dia 31 de

36

dezembro de 2017. R$ 466.000,00 referente ao valor guardado dentro das nossas aplicações em

37

29 de dezembro de 2017. R$ 38.724,00 que está no fundo de apoio e o que ficou faltando

38

repassar durante o ano de 2017 e foi repassado agora no ano de 2018. A contadora também

39

apresentou o relatório contábil feito pela auditoria do CAU/BR referentes às contas do ano de

40

2017. Os Conselheiros fizeram seus questionamentos e depois de esclarecido, entrou em

41

votação. Em Votação: Luís Guilherme Bacchi – Aprovou, Thalyta dos Santos – Aprovou,

42

Caroline Parrilha – Aprovou, Emerson Simplício – Aprovou. Segunda Pauta: Reprogramação

43

extraordinária 2018, a Contadora Sueli Malaquias explicou para os Conselheiros presentes que

44

essa reprogramação está acontecendo agora devido à mudança da sede, e que é necessário a

45

compra de móveis e equipamentos para a identificação visual do Conselho, com relação à

46

identidade visual ficou proposto uma fachada com adesivos, porém não entra como patrimônio e

47

o valor de R$ 6.000,00 sairia da despesas correntes do item das palestras, porém o Conselheiros

48

Guilherme Bacchi propôs que a fachada fosse feita como móveis planejados por que quando

49

fosse decidido mudar novamente era só retirar a fachada e levar pra o novo local, isso também

50

faria com que o valor a ser retirado da conta palestra fosse menor, o Conselheiro Guilherme

51

Bacchi também sugeriu que os Conselheiros abrissem mão do valor pago como ajuda de custo
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52

de deslocamento para os Conselheiros nas reuniões de Plenária e Comissão do CAU/AC e esse

53

valor fosse remanejado para a compra e os serviços que não se encaixe no conta do patrimônio.

54

A Contadora Sueli falou que o valor da ajuda de custo dos Conselheiros e no valor de R$

55

10.000,00, e que ela pode fazer essa transação desde que seja aprovado pelo Plenário do

56

CAU/AC, os Conselheiros presentes debateram sobre o assunto. Outra mudança no orçamento e

57

o remanejamento de R$ 1.000,00 para o Kit dos novos arquitetos e R$ 1.000,00 para

58

manutenção do carro do Conselho. Em votação: Luís Guilherme Bacchi – Aprovou, Thalyta dos

59

Santos – Aprovou, Caroline Parrilha – Aprovou, Emerson Simplício – Aprovou.

60

Terceira Pauta: AD Referendum, a Presidente Verônica de Castro explicou porque teve que

61

fazer esse procedimento, pois considerando que parte da mobília encontra-se em uso é de

62

propriedade do locatário da sede atual, e que a nova sede do CAU/AC não possui armário e

63

acessórios de mobília disponíveis e considerando a urgência e necessidade da compra de móveis

64

para nova sede do CAU/AC consistir em fazer esse Ad Referendum, tirado as dúvidas dos

65

Conselheiros presentes o mesmo foi colocado em votação. Em votação: Luís Guilherme Bacchi

66

– Aprovou, Thalyta dos Santos – Aprovou, Caroline Parrilha – Aprovou, Emerson Simplício –

67

Aprovou. Comunicado: A Gerente Geral Diná Marcia comunicou sobre a alteração que o

68

CAU/BR está solicitando, o mesmo mandou as diretrizes para serem seguidas na alteração do

69

Regimento Interno, e que a Comissão responsável por essa mudança e a Comissão de

70

Organização e Administração que é junto à Comissão de Planejamento e Finanças, e que na

71

próxima reunião irá entregar ao Coordenador para as devidas alterações e sugestões.

72

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

73

reunião, e Eu, Analú da Silva Santiago – Secretária Geral lavrei a presente ata que vai assinada

74

por mim, pela presidente da reunião e pelos demais presentes.

75
__________________________________
Verônica Vasconcelos de Castro
Presidente do CAU/AC

____________________________
Analú da Silva Santiago
Secretária Geral – CAU/AC
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