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13ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO 
CEARÁ (CAU/CE) 

ATA 

Data  21/08/2012 Horário de Início hh:mm Horário de Término hh:mm 

Local  

Presidente e 
Conselheiros 
e demais 
presentes 

 Luciano Guimarães -Presidente CAU/CE 

 Romeu Duarte - 

 Nome - 

 Nome - 

 Nome - 

 Nome - 

 Américo- Diretor Geral do CAU/CE 

 Epifânio- Gerente técnico do CAU/CE 

Pauta 1. Emissão das Carteiras 
2. Processos ético-disciplinares 
3. SEMAM e projeto paisagístico 
4. Reunião- distribuição de orçamento 
5. Reunião- Comissão de ensino formação e exercício profissional (?) 
6. Agendamento de reuniões Plenárias e de Comissões 

 

1. Emissão das carteiras 

O processo de coleta de dados biométricos dos  arquitetos e urbanistas está previsto para 

outubro/2012, ocasião em que os profissionais registrados deverão comparecer à sede do 

Conselho para colher a impressão digital e realizar demais procedimentos necessários a 

emissão desta.  

2. Processos ético-disciplinares 

Foi informado o número de processos ético-disciplinares tramitando no CAU/CE.  Pré-

agendamento de reunião da comissão de ética para  o próximo dia 28 de agosto, para 

deliberação e reunião de processos. COM ROBERTO CASTELO 

3. SEMAM e projeto paisagístico * 

Também foi posto em pauta o posicionamento da Secretaria do Meio Ambiente e Controle 

Urbano – SEMAM quanto aos profissionais aptos a realizarem projeto paisagístico.  Não 

obstante a resolução 21 do CAU/CE, em seu art. 3º, item 1.6, definir atividades de 

arquitetura paisagística como atribuição profissionais arquitetos e urbanistas, a SEMAM 

está obstando projetos realizados por estes profissionais.- COMUNIC; PÁDUA/ LEI MUNIC E 

CREA NÃO INCLUE ARQUIT. COMO PROFISSIONAIS APTOS A REALIZAREM. OFENSA A LEI 

FEDERAL.  

 

4. Distribuição de orçamento* 

Agendada reunião para o dia 4 de setembro de 2012 *com a presença do Diretor Geral do 

CAU/CE  Américo e do Presidente do CAU/CE Luciano Guimarães discutir a distribuição do 

orçamento.  

 

5. Comissão de ensino formação e exercício profissional (?)* 
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Agendada reunião Comissão de ensino formação e exercício profissional/ Planej. Fiscaliz. 

para o dia 11 de setembro. 

 

 

6. Agendamento de reuniões plenárias e comissões.* 

 

 

     

 


