03º/2017 Reunião de Plenária Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre –
CAU/AC, no dia 28 de março de 2017, na sua sede
para tratar dos seguintes assuntos: Troca do CNAE;
Apresentação do SISCAF e CAU/Jovem.

1

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

2

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre – CAU /AC, situado na Rua João Donato nº 32 -

3

centro, em Rio Branco – Acre realizou-se a cerimônia de abertura da 3º 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, Carlos Bianco – Conselheiro Estadual Suplente,

7

Ricardo Campelo – Conselheira Estadual Titular, Anderson Amaro – Conselheiro Federal

8

Suplente, Ewerton Neri – Gerente de fiscalização, Sueli Malaquias – Contadora e Eu, Analú

9

Santiago – Secretária Geral. A Presidente Edfa da Rocha deu início à reunião. Primeira Pauta:

10

Troca do CNAE, a Contadora Sueli Malaquias falou que quando o Conselho foi criado foi usada

11

à classificação nacional de atividades 9412099 que existia na época que era de associações

12

profissionais, porém teve uma alteração nessas classificações, e que agora a do Conselho passará

13

a ser a 9412001, mas precisa ser aprovado pelos Conselheiros e documentado para que a

14

Contadora Sueli consiga fazer essa mudança. A contadora Sueli falou também que hoje para

15

fazer qualquer procedimento como RAIS, CAGED ocorre conflito. Em votação: Ricardo

16

Campelo – Aprovou, Carlos Bianco – Aprovou, Laís Medeiros – Aprovou. Segunda Pauta:

17

SISCAF, a Contadora Sueli explicou que agora o Conselho ficará responsável pelo controle da

18

dívida ativa, e que esse sistema vai ajudar nesse processo de controle, a Contadora Sueli também

19

falou que o SISCAF foi implantado primeiramente no CAU/SP e agora está aberto para os

20

outros CAU´s que queiram aderir ao sistema, e que o valor para adesão e de 1.279,00 (mil

21

duzentos e setenta e nove reais) mais a manutenção que sai a 206,75 (duzentos e seis reais e
1

22

setenta e cinco centavos) mensais, esses valores serão custeados pelo fundo de reserva, o fundo

23

de reserva está dentro do plano de ação e o seu uso e destinado para despesas que não estão

24

prevista no plano de ação. O prazo para adesão ou não do sistema SISCAF e até o dia 31 de

25

março. A Presidente Edfa da Rocha enfatizou a importância da adesão ao sistema. A Contadora

26

Sueli falou também que a pessoa mais indicada para fazer esse treinamento e o Gerente de

27

Fiscalização Ewerton Neri, e que o treinamento para operar o sistema será nos dias 24 a 28 de

28

abril do ano corrente, falou também que o valor pago mensalmente refere-se ao suporte ao

29

sistema e sua manutenção, e que o SISCAF vai deixar o processo mais profissional e

30

organizado. Em votação: Ricardo Campelo – Aprovou, Carlos Bianco – Aprovou, Laís Medeiros

31

– Aprovou. Terceira Pauta: CAU/Jovem, alteração do regimento que inclui e enfatizar no

32

texto a não remuneração para ser membro da comissão do CAU/Jovem. Quarta Pauta:

33

Assessor técnico da Comissão de eleição, a Presidente Edfa da Rocha falou que temos que

34

escolher um assessor técnico da eleição até sexta- feira, e que o assessor tem que ser um

35

funcionário efetivo, e que a comissão será montada só em Julho, e que, portanto será o Carlos

36

Alberto Filho, pois a outra concursada é a Tamires e a mesma está grávida e estará de licença

37

maternidade nesse período. Comunicados: A Conselheira Laís Medeiros falou sobre uma

38

empresa que está oferecendo serviços a partir 1.000,00 (mil reais), a mesma falou que o CAU

39

poderia fazer uma averiguação na empresa para ver se tem arquitetos no quadro ou não. A

40

Presidente Edfa da Rocha falou que pode ser sim feito uma averiguação, mas que ao ver dela

41

eles ainda não estão cometendo nenhum infração ainda, e que o valor e a partir de 1.000,00 (mil

42

reais), e não se sabe qual o valor final do projeto, os Conselheiros debateram entre si sobre o

43

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

44

encerrada a reunião, e Eu, Analú Santiago – Secretária Geral lavrei a presente ata que vai

45

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

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

____________________________
Analú Santiago
Secretária Geral – CAU/AC
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