
 
 

   26  ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETUR A 1 

E URBANISMO  DO CEARÁ 2 
FORTALEZA – CE, 27 DE AGOSTO DE 2013 3 

ATA 4 

Início: 19h:40– 27/08/2013. Término: 21h:40. Local – CAUCE. PRESENÇAS: PRESIDENTE 5 

CAU/CE: Luciano Guimarães CONSELHEIROS DO CAUCE Delberg Ponce de Leon , Euler Muniz, 6 

Marcus Vinícius P.de Lima, Odilo A. Filho, Roberto M. Castelo, Romeu Duarte Jr. e os suplentes 7 

de conselheiro Bruno Braga, Paulo Hermano, Carlos Augusto e Sérgio Facó,  comprovou-se 8 

haver quórum para o início da reunião. A sessão foi aberta pelo Presidente Luciano Guimarães 9 

que saúda a todos e comunicou os seguintes informes: O Presidente Luciano Guimarães 10 

comunicou ao plenário  acerca do seminário patrocinado pela ADECE: “Bases de um urbanismo 11 

para as pessoas em Fortaleza” que será realizado em Fortaleza, dia  28 de agosto das 8.30h às 12 

12:30h, e,  a pedido do Vice- Presidente e Conselheiro do CAUCE, foi divulgado o evento “ De 13 

olho no futuro” que procurar reunir ideias para  melhorar a infraestrutura das cidades.  Em 14 

Fortaleza, o evento ocorrerá dia 05 de setembro de 2013. Em seguida, o  Presidente do 15 

CAU/CE, Luciano Guimarães discorreu sobre a pauta da reunião. O Presidente do CAU/CE, 16 

Luciano Guimarães, abriu a plenária comunicando acerca da deliberação plenária da 17 

reformulação orçamentária do CAU- Exercício 2013, que, por motivo de urgência, foi ad 18 

referendum do Plenário. O presidente fez uma explanação da reformulação orçamentária e 19 

explicou que os recursos oriundos da aplicação financeira foram incorporados no item pessoal 20 

( despesa corrente). Informou ainda que houve redimensionamento do orçamento com base 21 

no estabelecido pelo CAUBR, e que, nesse ponto, foram suprimidas algumas contas. As 22 

receitas provenientes de empresas inadimplentes (91 empresas) foram alcançadas . Quanto ao 23 

pagamento da anuidade ao CAU pelos profissionais, ainda há em torno de 25% de 24 

inadimplência. O Presidente Luciano também expôs a respeito resgaste do registro 25 

profissional. Informou que em agosto de 2011 foi entregue pelo CREA um arquivo onde 26 

constam todos os profissionais registrados no CREA, e que há o arquivo migrado para o SICCAU 27 

e há arquivo em papel. Há profissionais que não estão no SICCAU, mas constam em 28 

documento por meio magnético do CREA, ou seja, profissionais com registros ativo que não 29 

estão no SICCAU e que alguns profissionais não estão no SICCAU porque foram jubilados por 30 

falta de pagamento. O Presidente também mostrou a relação dos arquitetos fornecidos em 31 

2011 e os atuais a fim de que possa verificar quais arquitetos não estão no SICCAU e tomar a 32 

providências necessárias para resgatá-los. EXTRAPAUTA:  O presidente propôs um Grupo de 33 

Trabalho- GT para analisar o código de obras. O Conselheiro e membro da Comissão de Ética, 34 

Napoleão Ferreira, acha interessante que haja uma análise técnica deste. O Presidente do 35 

CAU/CE comunicou ser importante verificar em que foi baseada a normatização, qual 36 

diagnóstico do código de obras, o que o código deveria ter o que está referenciado em norma 37 

técnica, o que se pode considerar em relação ao clima e qual vinculo com as normas. O 38 

Conselheiro do CAUBR, Napoleão Ferreira sugeriu algumas reuniões especificas para tratar do 39 

tema. O Presidente comunicou que a norma é que todos os profissionais sejam 40 

automaticamente transferidos. Contudo alguns profissionais não foram transferidos. Deve-se 41 

resgatar o arquivo em meio magnético, com todos os profissionais, em que seja informado o 42 



 
 

status de cada um, assim como ser verificado os arquivos em papel que vieram do CREA. 43 

Argumentou que a solução é migrar  os profissionais com registro de arquiteto e  comunicá-los 44 

para regularizar a situação.   Por fim, o Presidente do CAU/CE  agradeceu aos presentes dando 45 

por encerrada a reunião.  46 

               47 
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