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33ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DO CEARÁ
FORTALEZA - CE, 26 DE JUNHO DE 2014
ATA

3

Início: 20h:00 – 26 /06/2014. Término: 21:30h :. Local – CAUCE. PRESENÇAS: PRESIDENTE

4

CAU/CE: Luciano Guimarães CONSELHEIROS DO CAUCE: Presentes os Conselheiros Romeu

5

Duarte Junior, e os suplentes de Conselheiro Bruno M. Braga, Robson Eduardo Paiva, Paulo

6

Hermano Mota e Carlos Augusto L.Freire comprovou-se haver quórum para o início da

7

reunião. A sessão foi aberta pelo Presidente Luciano Guimarães que saúda a todos e comunica

8

os seguintes informes: O presidente comunicou a agenda do colegiado gestor. Disse que em 18

9

de julho haverá reunião plenária ampliada para definir a manutenção e evolução do SICCAU,

10

assim como da reunião CAU/ CONFEA . Dando continuidade aos informes, comunicou da

11

necessidade de seminários com coordenadores das comissões de ensino, cuja programação

12

está prevista para agosto. Informou também estar prevista reunião com fornecedores de

13

metal e outros materiais. Em seguida, deu início a pauta da reunião: regimento eleitoral cuja

14

eleição ocorrerá em 5 novembro e o balanço das finanças relativos a correção. Para a eleição

15

será necessário a constituição de comissão eleitoral e estudo de receita e despesa. O

16

presidente explanou sobre sistema eleitoral e esclareceu que comissão estadual a ser criada

17

será responsável pelo processo, não havendo participação do plenário. A comissão deverá ser

18

formada por 3 a 5 conselheiros. Os participantes da comissão não poderão participar de

19

chapas. As instituições de ensino deverão ser comunicadas e indicarão um representante. Em

20

seguida, o presidente informou o calendário das eleições aos conselheiros. Dando

21

continuidade a pauta da reunião, o presidente fez a explanação do comparativo de receita

22

2013 e 2014 do CAUCE ( arrecadação + receita financeira) comunicou que a receita do CAU é

23

concentrada nos primeiros meses por conta das arrecadações dos profissionais. Esclareceu que

24

a variação de 15% entre os anos é estimativa e que a correção é 6%. Tendo em 2013 o total de

25

R$ 956.773.42 e em 2014 a estimativa de R$ 1.131.826,24.

26

demonstrativo financeiro, o Presidente apresentou estudo orçamentário 2014 sem reajuste

27

salarial em que o gasto estimado com o pessoal está em 58,3 % ( cujos valores de junho a

28

dezembro são estimativos. ). Em seguida, apresentou estudo orçamentário 2014 com reajuste

29

salarial , em que o gasto estimado com pessoal chegaria a 66,1% e esclareceu que esta

30

diferença poderia trazer riscos para funcionamento do CAUCE. Diante dos dados expostos, o

31

Presidente do CAUCE acrescentou que a recomendação é que a correção salarial - quando

Dando continuidade ao

32

ocorrer - deverá ser para todos. No caso do CAUCE, refere-se apenas aos cargos

33

comissionados. Recomenda-se, portanto, maior prudência quanto a possibilidade de correção

34

salarial atual. Por fim, o Presidente do CAU/CE agradeceu aos presentes dando por encerrada

35

a reunião.
Fortaleza (CE), 26 de junho de 2014.
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