
 
 

     27ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETUR A 1 

E URBANISMO  DO CEARÁ 2 
FORTALEZA – CE, 08 DE OUTUBRO DE 2013 3 

ATA 4 

Início: 19h:30– 08/10/2013. Término: 22:00. Local – CAUCE. PRESENÇAS: PRESIDENTE 5 

CAU/CE: Luciano Guimarães CONSELHEIROS DO CAUCE: Romeu Duarte Júnior, Roberto 6 

Martins Castelo , Antonio Custódio dos S. Neto, Odilo  Almeida Filho e o Suplente de 7 

Conselheiro Bruno Braga, comprovou-se haver quórum para o início da reunião. A sessão foi 8 

aberta pelo Presidente Luciano Guimarães que saúda a todos e comunicou os seguintes 9 

informes: O recebimento do ofício nº 3594/2013- GS/SEUMA o qual solicita a nomeação de um 10 

titular e um suplente para participar da reunião sobre a atualização do Código de Obras  que 11 

acontecerá às quartas-feiras nas dependências da SEUMA. O Presidente também informou 12 

sobre os Encontros regionais da CPP que ocorrerá dia 10 de outubro, e acerca da realização da  13 

Palestra sobre a NBR 15575 e  o Treinamento do IGEO na última semana de outubro Em 14 

seguida, o  Presidente do CAU/CE, Luciano Guimarães discorreu sobre a pauta da reunião, a 15 

qual trata acerca do Plano de Ação e Orçamento do CAU e a Instalação do Colégio de 16 

Entidades. No que diz respeito ao Colégio de Entidades, o Presidente do CAUCE informou que, 17 

primeiramente, devem ser criadas as condições para Comissão de Planejamento criar o colégio 18 

de entidades. Em seguida, iniciando o assunto principal da pauta da reunião, o presidente 19 

informou que o orçamento foi construído com base nas orientações do CAUBR, estabelecendo 20 

os percentuais de correção e os indicadores oficiais do governo federal. Com uma receita de 21 

estimada em R$ 887.419,74. O presidente acrescentou ainda que o orçamento foi construído 22 

em projetos e planos de ação. O presidente do CAUCE também expôs o relatório de RRT’s 23 

elaboradas e pagas. O conselheiro Odilo pediu a palavra para questionar  o crescimento das 24 

receitas. O presidente comunicou que foi em torno de 6.6% em RRT. O Presidente também 25 

indicou que houve um crescimento de registro de empresas, com mais de 100 inscritas no 26 

presente ano. Informou ainda que, até setembro havia 1670 profissionais inscritos e 353 27 

inadimplentes. Acrescentou que embora o número de inadimplentes ainda seja alto, vem 28 

diminuindo gradativamente. O presidente informou que houve seleção simplificada para o 29 

CAUCE devido a necessidade para a contratação de um assistente administrativo e um da 30 

fiscalização. Para tanto, vai haver necessidade de transporte, material de informática, 31 

contratação de motorista, entre outros, para os quais ocorrerá licitação, quando necessário. O 32 

gerente geral do CAUCE, Américo Vasconcellos, pediu a palavra para informar que o gasto de 33 

pessoal, para o concurso público, está aquém da estrutura para 2014 e comunicou que deverá 34 

haver mudanças para atender as novas necessidades. Em seguida o Conselheiro Odilo pediu a 35 

palavra para manifestar a  não concordância da falta de  recurso para entidades. O presidente 36 

Luciano informou que, no momento, devem-se atender as prioridades do Conselho.  Contudo, 37 

devido a continuidade do impasse o presidente analisou a possibilidade de se reduzir valor 38 

relativo às diárias para destinar às entidades. O Conselheiro Romeu Duarte pediu a palavra 39 

para alegar que, para aumentar arrecadação, a receita precisa ter uma estruturação mais 40 

forte, e o que se constrói é estimativa a ser levada para o CAUBR.  Afirmou que há assimetria 41 

de orçamento entre CAU’s UF’s, mas que se deve trabalhar para um crescimento. O 42 



 
 

Conselheiro da Comissão de Ética, Napoleão Ferreira ponderou que se considerando os prazos 43 

exíguos e que o plano trata-se de uma previsão, este poderia ser aprovado. Por fim, o Plenário 44 

considerou aprovado o plano de ação e orçamento do CAU, considerando a necessidade 45 

posterior de haver reunião da Comissão de Planejamento e Organização e Comissão de Atos 46 

Administrativos e Finanças. Por fim, o Presidente do CAU/CE  agradeceu aos presentes dando 47 

por encerrada a reunião.  48 

               49 
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____________________________   ____________________________   53 
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