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34ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DO CEARÁ
FORTALEZA - CE, 14 DE JULHO DE 2014
ATA

3

Início: 19:00 – 14/07/2014. Término: 22:00h :. Local – CAUCE. PRESENÇAS: PRESIDENTE

4

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

5

Ponce de Leon, Antonio Custódio dos S. Neto, Euler Sobreira Muniz, Marcos V.Pinto de Lima,

6

Odilo Almeida Filho, Roberto Martins Castelo e os suplentes de Conselheiro Robson Eduardo

7

Paiva, Paulo Hermano Mota e Sérgio Facó comprovou-se haver quórum para o início da

8

reunião. A sessão foi aberta pelo Presidente Luciano Guimarães que saúda a todos e comunica

9

os seguintes informes: O presidente deu ciência ao plenário sobre a ultima reunião do Centro

10

de Serviço Compartilhado - CSC , na semana anterior e que acrescentou que dia 18 haverá

11

Reunião Plenária Ampliada na qual haverá a consolidação da Resolução sobre o CSC . O

12

Presidente também comunicou sobre nova etapa de treinamento do IGEO, cujo objetivo é a

13

capacitação dos funcionários recém-contratados e, também, rever/reafirmar conceitos e

14

práticas da utilização do IGEO repassadas aos CAU/UF no ano de 2013. Em seguida, o

15

Presidente deu início a pauta da reunião que inclui a formação das comissões eleitorais, a

16

necessidade de Deliberação Plenária sobre Planejamento Estratégico e a parceria com a

17

empresa VALID que realiza certificação digital. Dando inicio ao primeiro assunto da pauta, o

18

presidente comunicou ao plenário que será necessário a constituição de Comissão Eleitoral

19

Estadual para dirigir o trabalho do pleito para o segundo mandato da diretoria do CAU, cuja

20

eleição ocorrerá em 5 de novembro.

21

esclareceu que comissão estadual a ser criada será responsável pelo processo e que a

22

comissão deverá ser formada por 3 a 5 membros conselheiros ou não. Os participantes da

23

comissão não poderão participar de chapas. As instituições de ensino deverão ser

24

comunicadas e também indicarão um representante. O Presidente explicou também sobre a

25

constituição de chapas eleitorais e sua proporcionalidade e em seguida convidou conselheiros

26

para participar da comissão eleitoral ou que plenário indique nomes. Após, O Presidente

27

comunicou que alguns arquitetos convidados se disponibilizaram a participar da Comissão

28

Eleitoral. Não havendo oposição do plenário, foi aprovada pelo plenário a seguinte composição

29

da Comissão Eleitoral do CAUCE: Jenner Cabral Borges – CAU A15753-8, José Renato Cirino

30

Nogueira Junior – CAU 68253-5 e Periguari Oliveira Paiva- CAU 19155-8. Seguindo a pauta que

31

trata sobre as comissões eleitorais, o Presidente anunciou o recebimento do Ofício ) nº

O Presidente explanou sobre sistema eleitoral e

32

419/2014 de 07 de julho de 2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

33

que recomendado que o CAU/CE adote em seu regimento alteração compatível com a prevista

34

no art. 1º da Resolução nº 78 do CAU/BR, após discutir o assunto, o plenário aprovou a

35

alteração do Regimento Interno do CAU/CE, de forma que o Regimento deste Conselho se

36

adeque as diretrizes lançadas pelo CAUBR incluindo-se o parágrafo terceiro no artigo vinte e

37

nove, o qual passará a contar com a seguinte redação: “Art. 29.... §3º No caso da Comissão

38

Eleitoral Estadual, da sua composição poderão participar, desde que regularmente registrados

39

no CAU, arquitetos e urbanistas não conselheiros, e sua implementação, indicação e

40

funcionamento serão definidos em Regulamento próprio.”. Seguindo a pauta da Plenária o

41

Presidente Luciano apresentou ao plenário a ficha detalhamento de projeto estratégico e

42

explanou sobre os objetivos estratégicos. o arquiteto e analista Luiz Cláudio explicou que foi

43

detalhado cada projeto do planejamento estratégico até a data final de 31 de dezembro de

44

2023. Foram as seguintes as sugestões dos Conselheiros no projeto do planejamento

45

estratégico: Mudar o título do Projeto 1, inicialmente denominado “divulgação (campanhas

46

publicitárias) para “Comunicação e Relacionamento”. No mesmo projeto 1, realizar avaliação (

47

feedback) quanto às informações repassadas aos profissionais e sociedade e trabalhar datas

48

correlacionadas aos arquitetos e à Profissão. No Projeto 2, sugeriu-se que constasse como

49

responsável, além da Comissão de Ensino e Formação, a Comissão de Exercício Profissional, e

50

na descrição das etapas desenvolvidas , no que tange a “realização de eventos conforme

51

planejado e observando os períodos de março”, teria como equipe a desenvolver, além dos

52

conselheiros, o presidente. No projeto 6, sugeriu-se que tenha como responsável o Vice-

53

Presidente do CAUCE. Por fim, no Projeto 7, na definição , sugere-se que haja a presença de

54

delegados, que preferencialmente , tenham sido Conselheiros do CAUCE, que conheçam e

55

tenham feito parte do Planejamento Estratégico afim de possibilitar o crescimento do projeto.

56

Ao final da apresentação foi estabelecido que a a ficha detalhamento de projeto estratégico

57

seriam encaminhadas aos Conselheiros para sugestões de modificações/acréscimos. A data

58

para devolução será impreterivelmente até dia 25 julho, tendo em vista o encontro do

59

Planejamento Estratégico que ocorrerá dia 31 de julho. Por fim, o Presidente do CAU/CE

60

agradeceu aos presentes dando por encerrada a reunião.
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Fortaleza, 14 de julho de 2014.
___________________________
Luciano Guimarães - Presidente
____________________________

____________________________
Delberg Ponce de Leon
____________________________
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____________________________
Paulo Hermano Mota
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______________________________
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Antonio Custódio dos S. Neto

Odilo Almeida Filho
______________________________
Robson Eduardo Paiva

Euler Sobreira Muniz
____________________________
Marcos V.Pinto de Lima
_____________________________
Roberto Martins Castelo
______________________________
Sérgio Facó

