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16 ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA
E URBANISMO DO CEARÁ
FORTALEZA – CE, 30 DE OUTUBRO DE 2012
ATA

3

Início: 19h:30 – 11/09/2012. Término: 22:00. Local – CAUCE. PRESENÇAS: PRESIDENTE

4

CAU/CE: Luciano Guimarães, CONSELHEIROS DO CAUCE Marcus Vinicius Pinto de Lima, Odilo

5

Almeida Filho, Romeu Duarte e os Suplentes de Conselheiros Bruno Braga, Carlos Augusto e

6

Paulo Hermano comprovou-se haver quórum para o início da reunião. A sessão foi aberta pelo

7

Presidente Luciano Guimarães que saúda a todos e discorreu sobre a pauta da reunião. O

8

Presidente Luciano Guimarães comunicou os seguintes informes: Reunião Regional de

9

Planejamento que ocorreu na sede do CAU/CE em outubro de 2012 e a importância de serem

10

analisadas as propostas e os planos de ação na reunião. Em seguida o Presidente explanou

11

acerca da proposta de reformulação orçamentária de 2012 e da proposta de 2013. Relatou

12

que o orçamento de 2012 havia sido enviado ad referendo ao CAU/BR, contudo, em seguida,

13

retornou ao CAU/CE com algumas pendencias para serem reanalisadas. O CAU/CE tomou as

14

providências necessárias e remeteu-o novamente ao CAU/BR para a devida aprovação. Em

15

seguida o orçamento foi aprovado na Reunião Regional de Planejamento na sede do CAU/CE.

16

Após, o Presidente complementou que a reformulação orçamentária aprovada pelo CAU/BR

17

deveria ser aprovada pela plenária. O Presidente fez alguns esclarecimentos acerca da receita

18

de custeio referindo-se que se tratava da arrecadação de 2012 e que seria transformada em

19

receita de capital em 2013 caso não fosse totalmente utilizada em 2012. Informou também

20

que a receita de implantação (recurso de 2011) será usado para a licitação de mobiliário e

21

computadores do CAU/CE. Em seguida, o Conselheiro Odilo sugeriu que o orçamento do

22

CAU/CE contemple o IAB-CE, que desenvolve atividades relevantes e que também fomenta as

23

ações desenvolvidas pelo CAU/CE. O Presidente Luciano Guimarães solicitou que fosse visto o

24

código de convênio para ser inclusa na despesa o valor destinado ao IAB-CE. O Presidente

25

também mostrou o demonstrativo da receita de 2013. Acrescentou que algumas situações

26

como a diminuição do inadimplemento e o aumento na emissão de RRT contribuem para a

27

receita do CAU/CE. Informou ainda que após a arrecadação dos meses de janeiro a abril poder-

28

se-á verificar como se encontra o orçamento. Quanto à fiscalização no ano de 2012, o

29

Presidente informou que será a fiscalização de demanda. Para a fiscalização de 2013 foi

30

incrementado a fiscalização com dotação orçamentária maior para diversas ações de

31

fiscalização. O Presidente informou ainda que o que sobrar como receita esse ano entrará

32

como capital em 2013. Após exposições sobre o orçamento de 2012 e a sua reformulação, o

33

Presidente submeteu-a a aprovação. Os Conselheiros Titulares Euler Muniz, Marcus Vinicius

34

Lima, Odilo Almeida Filho e Romeu Duarte e os Suplentes Conselheiros Carlos Augusto e Paulo

35

Hermano votaram favoravelmente à proposta de reformulação orçamentária de 2012 e ao

36

plano de ação do exercício 2012. Em seguida, após exposições sobre o orçamento de 2013, o

37

Presidente submeteu-o a aprovação pelo Plenário. Os Conselheiros Titulares Euler Muniz,

38

Marcus Vinicius Lima, Odilo Almeida Filho e Romeu Duarte e os Suplentes Conselheiros Carlos

39

Augusto e Paulo Hermano também votaram favoravelmente à proposta de reformulação

40

orçamentária de 2013 e ao plano de ação do exercício 2013. EXTRAPAUTA: O Presidente

41

Luciano sugeriu encontro com o novo Prefeito de Fortaleza. O Conselheiro Romeu levantou

42

questões que podem ser debatidas com o novo Prefeito, como concurso público e o papel do

43

arquiteto na política urbana. O Presidente observou também a necessidade conversar com o

44

novo prefeito sobre o acatamento da Prefeita quanto ao concurso público da Prefeitura e da

45

importância de que essa situação não se repita. Acrescentou ainda que é necessário verificar a

46

situação quanto às outras prefeituras. Por fim, o Presidente do CAU/CE agradeceu aos

47

presentes dando por encerrada a reunião.
Fortaleza (CE), 30 de outubro de 2012.
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