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29 ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA
E URBANISMO DO CEARÁ
FORTALEZA – CE, 10 DE DEZEMBRO DE 2013
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Início: 19h:45– 10/12/2013. Término: 22:00. Local – CAUCE. PRESENÇAS: PRESIDENTE
CAU/CE: Luciano Guimarães , CONSELHEIROS DO CAUCE: Delberg P.de Leon, Romeu Duarte
Júnior, Marcus Vinicius P.Lima, Odilo Almeida Filho, Antonio Custodio dos Santos Neto e os
suplentes de conselheiros Carlos Augusto, Sérgio Facó e Bruno Braga, verificou-se quórum
para reunião. A sessão foi aberta pelo Presidente Luciano Guimarães que saúda a todos e
comunicou os seguintes informes : consta no CAUCE o CD com o balanço de contas e
contratos em relação ao SICCAU, do CAUBR , desde 2011 . Informou ainda que o CD estará a
disposição para consulta àqueles que desejarem. Comunicou que no próximo ano a
administração e incorporação do SICCAU será por parte dos CAUUF. O Presidente do CAUCE
comunicou também que compareceu às seguintes reuniões em Brasília – Reunião Plenária e
do Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo Salientou
que a resolução referente a este último já foi aprovada, contudo ainda faltam questões a
serem estabelecidas em janeiro, como valores e anexo da resolução. Na mesma ocasião foi
apresentada a Rede Integrada de Atendimento - RIA que será uma espécie de call center e
relacionamento com os profissionais, e acrescentou que os CAU’s que mais usarem terão custo
maior. O sistema incorpora resposta. Falta verificar qual será a velocidade deste sistema de
comunicação. O Presidente também comunicou que foi aprovada a resolução sobre direito
autoral e solicitou o repasse da resolução aos conselheiros. O Presidente acrescentou que fora
autorizado o fundo de apoio para os CAU’S menores. O Presidente Luciano informou ainda que
será providenciado um guia de consulta rápida das leis e resoluções, assim como um outro
especifico das atribuições dos arquitetos. O Presidente Luciano informou aos conselheiros que
fará palestras e fiscalização na cidade de Sobral e Juazeiro ( e região do Cariri). Aproximando
um encontro com os arquitetos e prefeituras. Acrescentou que em 2014 deverá começar um
convenio para o IGEO para a Sobral ( e regiões próximas) assim como região do Cariri. O
Presidente comunicou ainda que dia 20 de dezembro, às 9:00h, no auditório da SEUMA ,
haverá palestra sobre atribuições profissionais com participação do CAU E CREA. Por fim,
acrescentou que fora aprovado o orçamento do CAUCE para o ano de 2014. Em seguida, o
Presidente do CAU/CE, Luciano Guimarães discorreu sobre a pauta da reunião. O Presidente
do CAUCE , Luciano Guimarães, esclareceu que um dos assuntos da pauta é o calendário das
reuniões Plenárias de2014. Sugeriu, como proposta já estabelecida em 2013, que as reuniões
ocorressem sempre numa data pré-estabelecidas e que, devessem seguir sempre que possível
as datas marcadas. As reuniões plenárias também deveriam seguir o horário estabelecido no
CAUCE, começando às 18:30 com duração de duas a três horas. Sugeriu-se aprovar,
previamente, as datas das reuniões de janeiro, sendo a reunião de comissões dia 14 de janeiro
e reunião plenária em 21 do referido mês. Em seguida, o Presidente Luciano informou que o
relatório de processo ético disciplinar que deveria ter relatório submetido à analise do
plenário, devido a ausência do conselheiro Roberto Castelo -na qualidade de relator do
processo do analisado pela comissão e já finalizado com audiências, não foi possível a análise
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mais aprofundada do andamento processual. O Conselheiro Marcus Lima informou que esta
pendência seria resolvida na primeira reunião da CED de 2014. Acrescentou também que no
próximo ano haverá outros instrumentos, como aplicação do código de ética e o manual de
contratação que será uma base real de remuneração profissional. EXTRAPAUTA: O
procedimento da fiscalização foi assunto extrapauta. O funcionário Epifânio esclareceu que
está se buscando fazer uma rota. Informou ainda que a base para traçar as rotas é através do
sistema do IGEO, onde se verifica os pontos de análise, visita e a partir de então fazer uma
rota. Acrescentou que na visita realizada à Casa Cor foram desenrolados vários processos.
Houve relatos de algumas denúncias pelos próprios Conselheiros, durante a reunião,
relacionados ao exercício da profissão. Em razão destas, deverá haver reunião da Comissão
de Planejamento e Organização e Comissão de Ensino e Formação Profissional para melhor
análise das questões relatadas e condução dos trabalhos. Por fim, o Presidente do CAU/CE
agradeceu aos presentes dando por encerrada a reunião.
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