
 
 

31ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO  DO CEARÁ 2 
FORTALEZA - CE, 03 DE ABRIL DE 2014 

ATA 

Início: 19h:30 – 03/04/2014. Término: 20:40. Local – CAUCE. PRESENÇAS: PRESIDENTE 3 

CAU/CE: Luciano Guimarães CONSELHEIROS DO CAUCE: Presentes os Conselheiros  Delberg 4 

Ponce de Leon, Romeu Duarte e os suplentes de Conselheiro Bruno Braga, Sérgio Facó, Robson 5 

Paiva e Carlos Augusto,  comprovou-se haver quórum para o início da reunião. A sessão foi 6 

aberta pelo Presidente Luciano Guimarães que saúda a todos e comunica os seguintes 7 

informes:  Ofício recebido pela Secretaria das Cidades, que solicita participação de membro do 8 

CAUCE na composição do Conselho Estadual das Cidades. O Presidente informou que 9 

confirmará a sua participação representando o CAUCE, mas que indagará acerca das demais 10 

entidades que participarão do referido Conselho. Em seguida discorreu sobre a pauta da 11 

reunião que tem como objetivo a análise do plano de gestão da prestação de contas do CAUCE 12 

e submetê-la ao plenário para que este delibere acerca da aprovação da deliberação Ad 13 

Referendum realizada em virtude da necessidade urgente de encaminhamento ao CAUBR;  14 

acrescentou ainda, como pauta da reunião, a reformulação das comissões consoante o novo 15 

Regimento Interno. Na análise da prestação de contas, as informações foram prestadas pelo 16 

funcionário Américo Vasconcellos confirmaram uma receita real de R$ 956.773,42 durante o 17 

exercício de 2013. A receita prevista pelo CAUBR havia sido em R$ 789.675,34. O 18 

Superávit(receita de capital ) foi de R$ 164.167,54. As despesas ficaram dentro do previsto. 19 

Presidente comunicou que grande parte da receita advém da anuidade e RRT e que o CAU 20 

tomará providencias para regularizar tal situação. Em seguida, o Presidente colocou em 21 

votação o plano de orçamento, tendo o Plenário concordado com os dados expostos e , dessa 22 

forma, aprovou a deliberação nº15 Ad Referendum da Prestação de Contas do CAUCE- 2013. 23 

Em seguida, comunicou da necessidade de reformulação das comissões consoante o novo 24 

Regimento Interno. Dessa forma a Comissão de Ensino e Formação Profissional desmembra-se 25 

em: Comissão de Ensino e Formação – CEF e Comissão de Exercício Profissional – CEP. O 26 

Presidente salientou que com as atividades desmembradas haverá maior demanda dos 27 

processos a serem analisados pelas comissões. Ficou estabelecido q serão os mesmos 28 

membros da comissão anterior, com dois coordenadores. EXTRAPAUTA:  O Conselheiro Romeu 29 

Duarte questionou acerca do desmembramento do planejamento estratégico do CAU. Como 30 

seria o processo de inserção e atualização das bases de dados do desmembramento 31 



 
 

estratégico e como este seria realizado no momento .  O Presidente esclareceu que se trata de 32 

um planejamento a  longo prazo e que a atualização é gradual. O Conselheiro Romeu informou 33 

que iria realizar encaminhamento da proposta de workshop ( relacionados as atividades dos 34 

cursos de arquitetura e possibilidade de interação entre os cursos.) Por fim, o Presidente do 35 

CAU/CE  agradeceu aos presentes dando por encerrada a reunião. 36 

Fortaleza (CE), 03 de abril de 2014. 

____________________________   ____________________________   37 
    Luciano Guimarães - Presidente              Delberg Ponce de Leon – Vice Presidente 38 
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____________________________    ____________________________   41 
 42 
       Romeu Duarte Junior                                                       Sergio Facó 43 
 44 
____________________________    ______________________________   45 
          Carlos Augusto                            Bruno Braga 46 
 47 
 48 
____________________________     49 
           Robson Paiva  

 


