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30ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DO CEARÁ
FORTALEZA - CE, 21 DE JANEIRO DE 2014
ATA

3

Início: 19h:20 – 21/01/2014. Término: 21:20. Local – CAUCE. PRESENÇAS: PRESIDENTE

4

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

5

Hermano Mota, Odilo Almeida Filho, Roberto Castelo, Delberg Ponce de Leon e Romeu Duarte,

6

comprovou-se haver quórum para o início da reunião. A sessão foi aberta pelo Presidente

7

Luciano Guimarães que saúda a todos e comunica os seguintes informes: edital Tecnova e os

8

objetos a que se refere, acrescentando que este ficará a disposição dos conselheiros. Oficio

9

da SEUMA acerca da minuta do Código de Obras. Comunicou também sobre o resultado da

10

primeira fase do concurso e sobre o andamento dos próximos passos. A seguir discorreu sobre

11

a pauta da reunião. Primeiramente comunicou ao plenário sobre o calendário das reuniões

12

plenárias e de comissões de 2014 e reforçou a necessidade das comissões trabalharem em

13

caráter contínuo em virtude da demanda de vários processos. Comunicou em seguida as

14

atividades realizadas ao longo do ano de 2013, incluindo reuniões plenárias e de comissões,

15

eventos realizados pelo CAUCE e participações do Presidente, Conselheiros e Funcionários em

16

eventos, número de RRT’s e processos analisados pelas Comissões de ética e Disciplina e

17

Ensino e Formação Profissional. Em seguida o Presidente relatou sobre a composição das

18

comissões. O plenário decidiu por manter a mesma composição durante o ano de 2014. Após,

19

o presidente informou sobre o balanço e relatório de gestão de 2013 e prestação de contas e

20

que em virtude da ausência do Conselheiro Paulo Hermano, membro da Comissão de Atos

21

Administrativos e Finanças, em 15 de fevereiro, por motivo de trabalho , alguns procedimentos

22

deverão ser antecipados para, posteriormente, serem analisados pela Comissão. Finalizados

23

assuntos relativos a pauta, foram expostos assuntos extra pauta. EXTRA PAUTA: O Presidente

24

Luciano falou sobre a necessidade de discutir as atribuições profissionais com os arquitetos. O

25

Conselheiro Marcos Lima comentou que o IAB realizou alguns seminários sobre as atribuições

26

profissionais e cogitou a possibilidade de retomá-los. O Presidente acolheu a proposta e

27

informou que a Comissão Planejamento e Organização-CPO irá analisar o assunto. Em seguida,

28

o Conselheiro Paulo Hermano propôs que, presentes os membros da Comissão de Ética e

29

Disciplina-CED do CAUCE, fosse analisado pela CED relatório e parecer relativos ao processo

30

nº: 107856/2014 movido pelo Condomínio Manuela Mendes. O Presidente suspendeu a

31

plenária e concedeu à Comissão tempo de 20 minutos para análise dos documentos. Após a

32

aprovação pela CED do relatório e parecer , o Conselheiro e Coordenador da Comissão,

33

Marcos Lima, pediu que fosse incluída na pauta o julgamento pelo Plenário. A leitura foi

34

realizada pelo Conselheiro Delberg. O Plenário Do CAUCE - ao julgar- aprovou na íntegra as

35

conclusões propostas contidas no relatório e parecer da CED. Dessa forma, foi mantida a

36

decisão do parecer da CED no sentido de não provimento da denúncia, em razão desta

37

requerer a responsabilização cível do arquiteto denunciado e o Conselho de Arquitetura e

38

Urbanismo ter atribuições somente em âmbito administrativo . Por fim, o Presidente do

39

CAU/CE agradeceu aos presentes dando por encerrada a reunião.
Fortaleza (CE), 21 de janeiro de 2014.
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