
 
 

32ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO  DO CEARÁ 2 
FORTALEZA - CE, 13 DE MAIO DE 2014 

ATA 

Início: 19h:30 – 13/05/2014. Término: 20:40. Local – CAUCE. PRESENÇAS: PRESIDENTE 3 

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

Ponce de Leon, Antônio Custodio, Roberto Castelo, Romeu  Duarte,  e os suplentes de 5 

Conselheiro Bruno Braga, ,  comprovou-se haver quórum para o início da reunião. A sessão foi 6 

aberta pelo Presidente Luciano Guimarães que saúda a todos e comunica o seguinte informe: 7 

O presidente informou que o CAUCE encaminhou oficio ao MP, em razão da solicitação deste 8 

órgão quanto à relação de profissionais julgados em processo de ética e que tenham tido 9 

cancelado o registro profissional, uma vez que tal fato impede possibilidade de se candidatar 10 

no período eleitoral. Acrescentou ainda que fatos como este devem ser levados ao 11 

conhecimento do Plenário afim de que este tenha a ciência da abrangência do exercício 12 

profissional com outras atitudes cidadãs. Por fim, acrescentou que até o momento não houve 13 

cassação. Em seguida deu início a pauta da reunião: a Aprovação pelo plenário da aprovação 14 

ad referendum - Reprogramação  Orçamentária 2014 – que fora  deliberada pela Comissão de 15 

Planejamento e Organização-CPO. O Presidente explanou os quadros comparativo das receitas 16 

correntes de 2013 e a reprogramação realizada para 2014  e respectivos  valores . Informou 17 

ainda que a variação obtida foi necessária para atender para atender os recursos e não haver 18 

modificação. O presidente ressaltou que um dos motivos para a reformulação foi a 19 

necessidade de reestruturação do SICCAU; e que para atender a nova dimensão que o sistema 20 

exigirá, deverá ser contratada nova empresa. O Conselheiro Euler acrescentou que atrelado ao 21 

SICCAU se encontra o IGEO- Sistema de Inteligência Geográfica do CAU que é capaz de integrar 22 

informações como natureza das atividades de arquitetos e urbanistas, mercado de trabalho 23 

formação etc. Após a explanação, o plenário deliberou aprovando o ad referendum da 24 

reprogramação orçamentária anteriormente deliberado pela  Comissão de Planejamento e 25 

Organização- CPO. Extrapauta: O presidente comunicou da realização do workshop com as 26 

Instituições de Ensino Superior, dia 24 de maio. Ressaltou a importância de Informar aos 27 

participantes da legislação profissional e consequências destas na formação profissional do 28 

aluno. O encontro deve ter o apoio dos Conselheiros Euler Muniz, Romeu Duarte, Paulo 29 

Hermano e Roberto Castelo. 30 



 
 

A funcionária do CAUCE, Sarah Bastos relatou que muitos professores das Instituições de 31 

Ensino Superior não tem registro no CAUCE assim como ausência de RRT de cargo e função. O 32 

Presidente solicitou aos conselheiros propostas para workshop. Comunicou que os convites 33 

devem ser enviados na semana. O conselheiro Paulo Hermano sugeriu chamar conselheiros do 34 

CAUCE. O Conselheiro Euler solicitou que o convite fosse estendido aos coordenadores,  35 

assessor de coordenação  e integrantes do núcleo de docentes estruturantes. Por fim, o 36 

Presidente do CAU/CE  agradeceu aos presentes dando por encerrada a reunião. 37 

Fortaleza (CE), 13  de maio de 2014. 
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