05º/2017 Reunião de Plenária Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre –
CAU/AC, no dia 02 de maio de 2017, na sua sede para
tratar dos seguintes assuntos: Prestação de contas
contábeis do primeiro trimestre do orçamento de
2017; Gratificação ao assistente administrativo;
Processo seletivo simplificado de analista de
fiscalização e Processo licitatório para contratação de
motorista.

1

Aos dois dias do mês de maio 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 4º 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 Titular, Ricardo

7

Campelo – Conselheira Estadual Titular, Emerson Simplício – Conselheiro Estadual Titular,

8

Ewerton Neri – Gerente de fiscalização, Diná Marcia Morais – Gerente Geral, Felipe Alencar –

9

Jurídico, Sueli Malaquias – Contadora e Eu, Analú Santiago – Secretária Geral. A Presidente

10

Edfa da Rocha deu início à reunião. Primeira Pauta: Apresentação da prestação de contas do

11

primeiro trimestre do orçamento de 2017, a Contadora Sueli Malaquias apresentou toda a

12

prestação de contas para os Conselheiros presentes, falou de todas as entradas e saídas, as

13

despesas contabilizadas no trimestre somam uma quantia de 204.548,88. Após toda a explicação

14

os Conselheiros tiraram suas dúvidas e debateram sobre o assunto. Colocado em votação para

15

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

16

– Aprovou, Emerson Simplício - Aprovou. Segunda Pauta: Gratificação ao assistente

17

administrativo por desempenho, a Gerente Geral Diná Marcia Morais falou sobre a solicitação

18

que o assistente administrativo fez, falou sobre as suas funções, os Conselheiros debateram

19

sobre o assunto e considerando a solicitação e com base no levantamento de atividades exercidas

20

pelo assistente administrativo. Considerando a aprovação na reunião pela Comissão de
1

21

Planejamento e finanças e Organização e Administração do CAU/AC. Os conselheiros

22

debateram sobre o assunto e decidiram uma gratificação no valor de R$ 400,00 (quatrocentos

23

reais) Colocado em votação. Em votação: Ricardo Campelo – Aprovou, Carlos Bianco –

24

Aprovou, Laís Medeiros – Aprovou, Emerson Simplício - Aprovou. Terceira Pauta: Processo

25

seletivo simplificado de Analista de Fiscalização, a Gente Geral Diná Marcia falou sobre a

26

necessidade de fazermos essa contratação, pois a Analista de fiscalização está grávida e vai

27

precisar entrar de licença maternidade, a Gerente Geral Diná Marcia falou da proposta do IEL,

28

que está no valor de 200,00 (duzentos reais) que inclui: Análise Curricular, aplicação de testes

29

específicos, Pré-entrevista com o IEL, Entrevista final com o contratante. Os Conselheiros

30

debateram sobre o assunto e instituíram uma comissão para tratar sobre o assunto e os detalhes

31

do processo. Ficando eleitos para essa comissão os Conselheiros Emerson Simplício, Ricardo

32

Campelo e Carlos Bianco. Quarta Pauta: Processo licitatório para contratação de motorista, o

33

Jurídico Felipe Alencar, falou sobre a contratação do motorista, falou que não poderia contratar

34

por processo seletivo simplificado pelo cargo não ser de nível superior e pela questão da

35

natureza do serviço, e que mediante aos fatos apresentados e de estudar profundamente sobre o

36

assunto ficou decidido que a melhor forma e mais correta seria a contratação de uma empresa

37

que preste esse serviço de terceirização de motorista, porém o valor que temos previsto é de

38

1.400,00 que era o salário do motorista mais os encargos, e que provavelmente teria um aumento

39

desse valor por ser terceirizado, mas infelizmente ainda não se tem um valor base por não se ter

40

ainda uma resposta da pesquisa de mercado, os Conselheiros debateram sobre o assunto e

41

chegaram à conclusão que a melhor maneira seria a aprovação do valor por AD Referendum e

42

posteriormente aprovado na próxima reunião de Plenária. Comunicados: A presidente Edfa da

43

Rocha falou sobre as Palestra que serão realizadas na FAAO para novos arquitetos do projeto

44

CAU/Jovem e também a palestra do Corpo de Bombeiros para os Arquitetos e Urbanista, as

45

palestras estão confirmadas. A Presidente Edfa da Rocha falou também sobre a Carta dos Cem

46

Dias – Por um Pacto pelo Direito à Cidade, falou que o Conselheiro Ricardo Campelo pediu

47

para que essa carta fosse encaminhada para o Prefeito por ofício, a Presidente Edfa da Rocha

48

falou que seria interessante mandar para todas as prefeituras. O último comunicado e sobre uma

49

diligência que o CAU/AC está fazendo para Cruzeiro do Sul para averiguar uma denúncia sobre

50

um falso Arquiteto e Urbanista que está atuando na Cidade, então a Analista de fiscalização e o

51

Gerente de Fiscalização vão in loco para colher informações. Não havendo mais nada a tratar e
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52

no cumprimento da pauta prevista, deu-se por encerrada a reunião, e Eu, Analú Santiago –

53

Secretária Geral lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pela presidente da mesa de

54

reunião e pelos demais presentes.

55

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

____________________________
Analú Santiago
Secretária Geral – CAU/AC
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