06º/2017 Reunião de Plenária Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre –
CAU/AC, no dia 27 de junho de 2017, na sua sede para
tratar dos seguintes assuntos: Comissão Eleitoral;
Deliberação 06-03-2017; Seminários ATHIS e Rede
Urbana.

1

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 6º 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, Dandara Lima – Conselheira Estadual Suplente,

7

Emerson Simplício – Conselheiro Estadual Titular, Ewerton Neri – Gerente de fiscalização,

8

Diná Marcia Morais – Gerente Geral, Felipe Alencar – Jurídico e Eu, Analú Santiago –

9

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

10

Eleitoral. Em votação: Dandara Lima – Aprovou; Laís Medeiros – Aprovou; Emerson Simplício

11

- Aprovou. Segunda Pauta: Deliberação 06-03/2017 – que trata de invalidar a CAT

12

349373/2016 da CEP e seu respectivo RRT 5305130 – pela forma equivocada de sua realização,

13

sendo efetivado de forma extemporânea, analisando a deliberação da Comissão o plenário

14

decidiu acatar a decisão de invalidação assim como notificação do profissional. Colocado em

15

votação. Dandara Lima – Aprovou; Laís Medeiros – Aprovou; Emerson Simplício - Aprovou.

16

Terceira Pauta: Seminários de ATHIS e Rede Urbana, a Presidente Edfa da Rocha explanou

17

para os Conselheiros presentes sobre os Seminários que pretende realizar, o primeiro e sobre

18

Assistência técnica social, que está fazendo contato com a Comissão de Politicas Social do

19

CAU/BR para que eles tragam uma reunião para o CAU/AC e nessa oportunidade se realize o

20

seminário, e o segundo e sobre a Rede Urbana, com o Presidente do CAU de Pernambuco o

21

Roberto Montezuma, a princípio o seminário poderia ser no Fórum de presidente, porém o
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22

mesmo não poderá comparecer por conta da sua agenda e sugeriu que fosse na mesma semana

23

que estará em Porto Velho realizando um seminário para o CAU/RO, a Presidente Edfa da

24

Rocha ainda não conseguiu falar com a Presidente do CAU/RO Raísa Thomaz em suas

25

tentativas, mas gostaria que fosse aprovado os seminários e posteriormente marcado uma data

26

para os eventos. Para o seminário Rede urbana será convidados as Instituições de ensino

27

superior, as ONG, entidades ligadas as áreas urbanas, os Prefeitos dos municípios, na

28

oportunidade será entregue a carta solicitada pelo Conselheiro Ricardo Campelo. Colocado em

29

votação: Dandara Lima – Aprovou; Laís Medeiros – Aprovou; Emerson Simplício - Aprovou.

30

Comunicados: 1ª A gerente geral Diná Marcia pediu para os Conselheiros falarem caso receba

31

alguma reclamação sobre o novo sistema de boletos, que não e uma decisão do CAU/BR e sim

32

do Banco central, e que todos que trabalham com boleto será regido por esse mesmo sistema, e

33

que agora os boletos serão processados em 24h ou mais, e que o CAU/BR está tentando

34

providenciar um programa junto ao IMPLANTA para solucionar essa nova demanda, mas ainda

35

não teve êxito. 2ª A Presidente Edfa da Rocha, falou para os Conselheiros que o CAU/BR está

36

fazendo mudanças no Regimento Interno, e que os CAU/UFs terão que seguir o mesmo

37

Regimento, só observando as particularidades de alguns CAU´s, e que os Conselheiros poderem

38

somente participar de duas comissões, não mais que isso, e que algumas comissões terão que se

39

juntar para formar uma única, e que essas alterações terão que ser repassada esse ano, então a

40

presidente falou que os Conselheiros terão que se reunir para fazer essa alteração. Não havendo

41

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

42

Analú Santiago – Secretária Geral lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pela

43

presidente da mesa de reunião e pelos demais presentes.
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__________________________________
Edfa Viviane Farias Xavier da Rocha
Presidente do CAU/AC

____________________________
Analú Santiago
Secretária Geral – CAU/AC
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