02º/2017 Reunião de Plenária Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre –
CAU/AC, no dia 21 de fevereiro de 2017, na sua sede
para tratar dos seguintes assuntos: Aprovação da
Contratação de Estagiário; Aprovação do reajuste do
suprimento de caixa; aprovação da prestação de
contas do ano de 2016.

1

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 09h00mim, na sede

2

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre – CAU /AC, situado na Rua João Donato nº

3

32 - centro, em Rio Branco – Acre realizou-se a cerimônia de abertura da 2º 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 por Edfa da Rocha – Presidente, Laís Medeiros

6

de Araújo – Conselheira Estadual Titular, Emerson Simplício – Conselheiro Estadual Titular,

7

Carlos Bianco – Conselheiro Estadual Suplente, Jorge Luiz Silveira – Conselheiro Estadual

8

Suplente, Ricardo Campelo – Conselheira Estadual Titular, Ewerton Neri – Gerente de

9

fiscalização, Diná Marcia Rodrigues – Gerente Geral, Sueli Malaquias – Contadora e Eu, Analú

10

Santiago – Secretária Geral. A Presidente Edfa da Rocha deu início a reunião fazendo uma

11

inversão de pauta passando para Aprovação da prestação de contas do ano de 2016. Primeira

12

Pauta: A Contadora Sueli Malaquias apresentou toda a prestação de contas de 2016 para os

13

Conselheiros Presentes, explicando cada item, depois dos Conselheiros debaterem sobre o

14

assunto, a prestação de contas de 2016 foi para votação. Em votação: Ricardo Campelo –

15

Aprovou, Carlos Bianco – Aprovou, Laís Medeiros – Aprovou, Jorge Luiz Silveira – Aprovou.

16

Após a votação a Presidente Edfa da Rocha sugeriu a criação de uma Comissão temporário para

17

estudo da aquisição da nova sede para o Conselho, essa comissão será composta pelos

18

Conselheiros Emerson Simplício, Ricardo Campelo e Carlos Bianco. A Presidente Edfa da

19

Rocha falou também sobre os recursos disponível para patrocínio e ajuda técnica, disse que

20

esses recursos seriam disponibilizados através de edital, o valor disponível para cada item é de

21

21.000,00 (vinte e um mil reais). Segunda Pauta: Aprovação da Contratação de Estagiários, a
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22

gerente geral Diná Marcia falou sobre a necessidade de contratação de dois estagiários um de

23

Administração e outro de Arquitetura os estagiários serão enquadrados no regime de 20h

24

semanais com remuneração de 500,00 (quinhentos reais) mais uma ajuda de custo no valor de

25

100,00 (cem reais). Após debate entre os Conselheiros foi colocado em votação. Em votação:

26

Ricardo Campelo – Não Aprovou, Carlos Bianco – Aprovou, Laís Medeiros – Aprovou, Jorge

27

Luiz Silveira – Aprovou. Terceira Pauta: Aprovação do reajuste do suprimento de caixa, como

28

previsto no planejamento anual esse valor passaria a ser de 400,00 e não mais de 200,00

29

(duzentos reais) esse aumento se faz necessário, pois é um recurso que não sofreu reajuste no

30

decorre dos anos e com isso o valor disponível para compras emergenciais estava defasado,

31

ficando a administração prejudicada tendo que fazer processo de compras com valores pequenos

32

e assim onerando ainda mais um compra simples. Os Conselheiros discutiram sobre o assunto e

33

instituíram que esse recurso terá que ser feito mensalmente uma prestação de contos detalhando

34

cada gasto desse recurso para a Comissão de Finanças do CAU/AC. Em votação: Ricardo

35

Campelo – Aprovou, Carlos Bianco – Aprovou, Laís Medeiros – Aprovou, Jorge Luiz Silveira –

36

Aprovou. Quarta Pauta: Comissão temporário para tratar da proposta recebida do Via Verde

37

Shopping sobre sede um espaço para o Conselho trabalhar conforme a necessidade e o tema que

38

o Conselho queira trabalhar para a promoção da Arquitetura e Urbanismo, então a Presidente

39

Edfa da Rocha gostaria de montar essa comissão para trabalhar nessa proposta, sugeriu que os

40

Conselheiros Suplentes ficassem responsável por essa comissão. Os Conselheiros debateram

41

sobre o assunto e acharam de grande importância aproveitar essa oportunidade. Comunicados:

42

O Conselheiro Carlos Bianco falou sobre a palestra que ele assistiu do Corpo de Bombeiro, disse

43

que os mesmo tem interesse em fazer a mesma palestra para os profissionais de Arquitetura e

44

Urbanismo para alerta sobre os projetos e rotas de fugas contra incêndios, alertou também que

45

muitos condôminos estão sendo construídos e que os carros dos bombeiros não conseguem

46

entrar. A Presidente Edfa da Rocha falou que nos dias 27 e 28 de abril de 2017 o CAU/AC vai

47

sediar o Fórum de Presidentes, falou que ainda está estudando um local para sediar o evento,

48

falou também da possibilidade da realização de uma palestra para os profissionais. O

49

Conselheiro Jorge Luiz Silveira falou sobre o Seminário de Ética que acontece em abril em

50

Roraima. O Conselheiro Carlos Bianco sugeriu que o CAU/AC estivesse mais presente de

51

alguma forma com os alunos que estão saindo da faculdade, a Presidente Edfa da Rocha falou
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52

que poderia ser feito uma palestra com o programa Bem-Vindo Novo Arquiteto aonde será

53

abordado vários temas. Não havendo mais nada a tratar e no cumprimento da pauta prevista,

54

deu-se por encerrada a reunião, e Eu, Analú Santiago – Secretária Geral lavrei a presente ata que

55

vai assinada por mim, pela presidente da mesa de reunião e pelos demais presentes.

56

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

____________________________
Analú Santiago
Secretária Geral – CAU/AC
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