08º/2017 Reunião de Plenária Ordinária

Ata de Reunião de Plenária Ordinária do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre –
CAU/AC, no dia 31 de outubro de 2017, na sua sede
para tratar dos seguintes assuntos: Apresentação da
prestação de contas contábil do 3º trimestre de 2017;
Apresentação do plano de ação e orçamento de 2018;
Seminário de ATHIS; Encaminhamento de ofício para
a comissão de Ética e Disciplina da Presidência;
Leitura de nada de esclarecimento e recesso de final de
ano.

1

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 10h30mim, 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 8º 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, Ricardo Campelo – Conselheira Estadual Titular,

7

Carlos Alberto Bianco – Conselheiro Estadual Titular, Emerson Simplício - Conselheiro

8

Estadual Titular, Dandara Lima – Conselheira Estadual Suplente, Letícia Medeiros –

9

Conselheira Estadual Suplente, Ewerton Neri – Gerente de fiscalização, Diná Marcia Morais –

10

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

11

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

12

contas contábil do 3º trimestre de 2017, a contadora Sueli Malaquias começou falando sobre as

13

receitas correntes, receitas de arrecadação que o previsto era de 251.802, e que até o final de

14

setembro tinha-se arrecado 219.140, representando 87,0% do previsto, fundo de apoio previsto

15

era 831.217, e que ate o final de setembro o CAU/BR já tinha repassado 484.877, representando

16

58,3% previsto, falou que o previsto para a arrecadação de pessoa física era de 116.570, e que

17

até o momento tinha sido arrecado 97.097, e que isso representava 83,3% do previsto, o

18

esperado para pessoa jurídica era de 19.394, e que até o momento tinha arrecado 13.810,
1

19

representando 71,2% do previsto. O esperado para taxas e multas era de 9.287, e que até o

20

momento tinha arrecado 4.251, representando 45,8% do previsto. O previsto para RRT era de

21

106.551, e que até o final de setembro já se tinha arrecado 103.982, representando 97,6% do

22

previsto, e que as demais receitas correntes, que inclui carteira profissional, certidão e outros

23

itens não previstos, tinham uma previsão de arrecadação de 31.000, e que até o final de setembro

24

foram arrecadados 23.973, representando 77,3% do esperado no orçamento. A contadora Sueli

25

Malaquias também falou sobre as despesas e despesas prevista para o restante do ano, após a

26

apresentação os Conselheiros presentes tiraram suas dúvidas, esclarecida apresentação foi aberto

27

para votação. Em votação: Ricardo Campelo – Aprovou; Laís Medeiros – Aprovou; Carlos

28

Alberto Bianco – Aprovou; Emerson Simplício - Aprovou. Segunda Pauta: Apresentação do

29

Plano de Ação e Orçamento de 2018, a Gerente Geral Diná Marcia, começou falando sobre as

30

diretrizes do plano de ação, e que o CAU/BR já manda estipulado as porcentagem mínima para

31

cada ação a ser executada. A contadora Sueli Malaquias falou que para o ano de 2018 o

32

CAU/AC tem que destinar 20% para a fiscalização, e que destes 20% será destinando 29,4%,

33

ficando um valor de 330.350 para fiscalização. Para o atendimento o previsto e de 10%, porem

34

está se destinando 37%, por que os salários, diárias dos colaboradores será retirado dessa

35

porcentagem e por isso ela ficará maior. Para comunicação o previsto e de 3%, porém será de

36

6%. No ano de 2018 não será destinado um valor para patrocínio, pois não e executado e caba

37

prejudicando a execução do orçamento, e como não e obrigatório à comissão decidiu por não

38

destinar nenhum valor. A reserva de contingência e de 2% que é para despesas não prevista no

39

plano de ação. Para treinamento de funcionários e destinado 2% esse valor e obrigatório. A falha

40

de pagamento está destinado 49,2%, não podendo ultrapassar 55%. A Gerente Geral Diná

41

Marcia falou que dentro dos limites são feitos os planos detalhadamente, e que para o ano de

42

2018 ficará em 13 planos. A Contadora Sueli Malaquias falou das previsões de receita para

43

2018, falou que para o ano as passagens e diárias para os presidentes participarem das plenárias

44

ampliadas serão mais pagas pelo CAU/BR e sim pelo CAU/AC, e que o aumento que foi dado

45

será destinado para essa despesa. A Gente Geral Dina Marcia explicou para os Conselheiros

46

presentes os planos de ação para 2018, o valor destinada para cada evento ou ação, disse que

47

esses valores podem ser remanejados para atender a demanda. Depois de tirado as dúvidas foi

48

colocado em votação. Em votação: Ricardo Campelo – Aprovou; Laís Medeiros – Aprovou;

49

Carlos Alberto Bianco – Aprovou; Emerson Simplício - Aprovou. Terceira Pauta: Seminário
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50

de ATHIS, a Gerente Geral Diná Marcia fez a apresentação do Seminário para os presentes,

51

explicou que falou com o Assistente da Comissão Jorge Moura do CAU/BR e o mesmo ficou

52

responsável de fazer o contato com os Palestrantes de fora. Falou também que precisa da

53

participação de um representante do Governo para fechar a programação para o Seminário, e que

54

a data prevista para a realização de 30/11 a 01/12 de 2017, falou também sobre os nomes

55

previstos para cada palestre. Os Conselheiros gostaram das sugestões apresentadas e pediram

56

para encaminhar no e-mail a programação. Quarta Pauta: Encaminhamento de ofício para a

57

comissão de Ética e Disciplina da Presidência, a Presidente Edfa Viviane da Rocha, falou sobre

58

a postagem que ela fez em uma rede social, falou que o Conselheiro Estadual Suplente Jorge

59

Luiz Silveira, fez em sua publicação uma postagem ao qual coloca o fato verdadeiro, e que não

60

corresponde com a verdade, e que tem provas sobre o fato abordado, e que a mesma pede

61

procidência cabíveis da Comissão de Ética e Disciplina, e quer que seja registrado em ata de

62

plenária o seu pedido. Falou também sobre a nota de esclarecimento sobre a criação do

63

CAU/Jovem e a leu para os presentes: Comunicado oficial O Conselho de Arquitetura e

64

Urbanismo do Acre vem informar que o programa Conselho de Arquitetura e Urbanismo-

65

JOVEM ou CAU/Jovem, foi desenvolvido através de uma comissão temporária que teve como

66

coordenadora a Conselheira Estadual Suplente Letícia Medeiros e membros o Arquiteto e

67

Urbanista também Conselheiro Estadual Suplente, Jorge Silveira, bem como dois membros

68

externos Arquiteto e Urbanista João Carlos Guimarães e Arquiteta e Urbanista Priscyla

69

Brasileiro. A criação desta comissão se deu através de um pedido direto da Presidência, que

70

citou como exemplos o CAU/Jovem de Minas Gerais e o de Rondônia. O CAU/AC esclarece

71

ainda que não existe, a exemplo da Câmara dos vereadores, Projeto de Lei com autoria de quem

72

quer que seja, todas as ações e atos são demandados ou da Presidência ou das Coordenações das

73

Comissões, sendo aprovados em Plenário. O papel fundamental da comissão temporária foi

74

contribuir com ideias e sugestões a cerca das atividades que poderiam a ser realizadas pelo

75

CAU/Jovem. Posteriormente à criação do Programa, depois de aprovado em plenário, ele ficou

76

atrelado à Comissão de Ensino e Formação e Exercício Profissional, Ensino e Formação-

77

CEPeEF e a Comissão temporária desfeita, como deve ser regimentalmente. O CAU/Jovem

78

seguiu com as atividades estabelecidas, dentre elas a entrega da placa ao aluno laureado da cada

79

turma. Depois da leitura os Conselheiros discutiram o assunto e aprovaram a nota de

80

esclarecimento. Em votação: Ricardo Campelo – Aprovou; Laís Medeiros – Aprovou; Carlos
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81

Alberto Bianco – Aprovou; Emerson Simplício - Aprovou. Quinta Pauta: Recesso de final de

82

ano, a Gerente Geral Diná Marcia apresentou a data do dia 25/12/2018 até o dia 03/01/2018 para

83

o recesso de final do ano, voltando ao trabalho dia 04/01/2018, os Conselheiros após discursão

84

acharam mais adequado o recesso do dia 25/12/2017 a 01/01/2018, voltando ao trabalho dia

85

02/01/2018. Em votação: Ricardo Campelo – Aprovou; Laís Medeiros – Aprovou; Carlos

86

Alberto Bianco – Aprovou; Emerson Simplício - Aprovou. Não havendo mais nada a tratar e no

87

cumprimento da pauta prevista, deu-se por encerrada a reunião, e Eu, Analú Santiago –

88

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

89

reunião e pelos demais presentes.

90

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

____________________________
Analú Santiago
Secretária Geral – CAU/AC
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