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18 ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA
E URBANISMO DO CEARÁ
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ATA

5

Início: 19h:40 – 15/01/2013. Término: 22:00. Local – CAUCE. PRESENÇAS: PRESIDENTE

6

CAU/CE: Luciano Guimarães, CONSELHEIROS DO CAUCE Delberg Ponce de Leon, Marcus

7

Venicius Pinto de Lima, Odilo Almeida Filho, Romeu Duarte, José Nasser Hissa, Antonio

8

Custódio, e o Suplentes Conselheiro Bruno Braga . Comprovou-se haver quórum para o início

9

da reunião. CONVIDADO: Napoleão Ferreira. A sessão foi aberta pelo Presidente Luciano

10

Guimarães que saúda a todos e discorreu sobre a pauta da reunião. O Presidente do CAU/CE,

11

Luciano Guimarães iniciou a pauta da reunião discorrendo sobre dados registrados no SICCAU ,

12

como RRT e Certidão. Comentou que atualmente são cerca 5700 RRT simples, 273 RRT de

13

Cargo e Função. Explanou também acerca da estrutura de funcionamento do SICCAU. Em

14

seguida discorreu sobre RRT Extemporâneo e afirmou que em breve será disponibilizado no

15

SICCAU. Em seguida, o presidente comunicou acerca dos cadastros dos arquitetos e uma forma

16

de regularizar as situações dos profissionais. Comentou da necessidade de identificar nos

17

processos administrativos as situações dos profissionais. O Presidente explanou acerca da

18

contabilidade do CAU/CE. Explicitou sobre a despesa de custeio e como esta é realizada. O

19

Presidente do CAU/CE também fez menção a necessidade de edição do novo Regimento

20

Interno do CAU/CE. Após discussão do assunto, foi atribuído à Comissão de Planejamento e

21

Organização o estudo para a elaboração do novo Regimento Interno do CAU/CE com base no

22

novo regimento geral do CAUBR. Em seguida, o Presidente fez menção à composição dos

23

Coordenadores das Comissões e confirmou os Coordenadores de cada Comissão que estavam

24

presentes a reunião. O Presidente relatou, ainda, da necessidade de iniciar os trabalhos da

25

Comissão de ética a fim de dar andamento aos processos. O Coordenador da Comissão de

26

ética do CAUBR, Napoleão Ferreira comentou sobre os Seminários estaduais que ocorrerão ao

27

longo do semestre de 2013 para contribuir para elaboração do Código de Ética e ressaltou a

28

importância da presença do Coordenador da comissão de ética dos CAU’s UF’s. O Presidente

29

ressaltou ainda que a reunião com a Comissão de Exercício Profissional no CAU/CE deveria

30

ocorrer duas vezes por mês, também para o exercício de fiscalização. O Presidente do CAU/CE,

31

Luciano Guimarães, afirmou também ser importante o fornecimento, pelas instituições de

32

ensino, da lista de todos os graduados para ter conhecimento dos profissionais que atuam, que

33

não estão registrados. EXTRAPAUTA: O presidente informou que na reunião com o Prefeito de

FORTALEZA – CE, 15 DE JANEIRO DE 2013

34

Fortaleza foi discutido sobre a avaliação do sistema de análise e expedição de alvará e dos

35

profissionais se responsabilizarem por seus atos. Acrescentou que deve haver uma legislação

36

divulgada e conhecida por todos e por gráficos. O Coordenador da Comissão de ética do

37

CAUBR, Napoleão Ferreira pediu a palavra para esclarecer que a Lei do Uso e Ocupação do

38

Solo precisa de uma mudança profunda. Os Conselheiros discutiram sobre vários aspectos da

39

Lei. O Conselheiro Romeu Duarte sugeriu uma reunião com os demais conselheiros para

40

debater sobre a legislação. O Presidente sugeriu para a próxima terça reunir-se para discutir os

41

aspectos da Lei e discussão sobre as bases para um convênio com a prefeitura. Por fim, o

42

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

Fortaleza (CE), 15 de janeiro de 2013.
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