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ATA DA 113ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/CE, REALIZADA 

EM 10 DE MARÇO DE 2021. 

Aos dez dias do mês de março de 2021, às 11h30, reuniu-se o Plenário do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Ceará - CAU/CE, virtualmente, através do aplicativo 

Microsoft Teams, sob a presidência de Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz, com os 

conselheiros: Rafaella Albuquerque, Denise Sá, Rafael Soares, Manoel Rômulo, 

Brenda Rolim, Lucilla Maia, Mário Roque, Edilson Aragão, Mayara Lima, Ticiana 

Sanford e Sandy Araújo.  I. Abertura: O presidente Lucas Rozzoline, às 11h30, iniciou 

a Reunião Plenária Ordinária nº 113. II. Verificação da pauta: O presidente verificou 

se havia quórum, após a verificação foi lida a pauta para os presentes. A pauta foi 

aprovada sem nenhuma inclusão. III. Comunicações dos conselheiros e comissões: O 

coordenador da CEP iniciou os informes da comissão. Ele informou a sugestão da CEP 

de criar modalidades de RRTs com valores mais baixos e as criações de um Pré-RRT, 

de um RRT destinado a estudantes e a constituição de um registro estudantil. Também 

foi informado que a CEP está estudando alguns modelos de orientações para 

publicações de projetos na internet. A conselheira Denise Sá argumentou que os 

estudantes já têm acesso às resoluções e serviços do CAU e que essa medida poderia 

confundi-los. O conselheiro Henrique Alves argumentou que seria interessante delimitar 

esse tipo de registro para não perder a operacionalização do controle desse banco de 

dados. Em seguida a coordenadora da CED informou que foram encaminhados 

processos aos conselheiros para relatoria e solicitou que os membros da CED se 

organizassem para que ficassem somente os conselheiros que irão acompanhar os 

trabalhos da comissão. Após a coordenadora da CED, o conselheiro Manoel Rômulo 

informou que a COPAF aprovou o auxílio home office no valor de R$100,00 para 

funcionários e estagiários enquanto durar o trabalho remoto. O conselheiro também 

informou que foi deferida a isenção de anuidade a um profissional com problemas de 

saúde. Foi decidido na comissão que as deliberações da COPAF serão aprovadas pelos 

conselheiros com um “de acordo” e o presidente assinará a deliberação para autenticar o 

documento e não precisar coletar as assinaturas de todos os membros da comissão. O 

presidente informou que essa medida também está sendo realizada no CAU/BR. O 

presidente comunicou que está sendo avaliada a compra de certificados digitais para a 

secretária geral e gerente geral. Logo após, o conselheiro Henrique Alves informou que 

na CEF foram aprovadas as solicitações de inclusões de titulação de Engenharia de 

Segurança do Trabalho. A CEF também iniciou discussão sobre a questão do ensino a 

distância e de outras diretrizes para o ano de 2021. Em seguida o conselheiro relatou os 

informes da CPUA. O conselheiro Henrique Alves comunicou que realizou uma 

apresentação sobre ATHIS e seus editais aos conselheiros. O conselheiro informou que 

o edital da ATHIS para 2021 está em processo de elaboração. Foi comunicado que na 

reunião da comissão foram debatidos assuntos como a participação de pessoa física, 

modalidades contempladas, patrocínio, edital de captação de recursos etc. O conselheiro 

disse que a aproximação com o setor privado seria muito importante para aumentar o 
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alcance das ações de ATHIS. Será realizada uma reunião com as equipes que 

participaram de outras edições com a finalidade de receber um feedback dos 

participantes. A gerente geral pediu a palavra e comunicou que no momento não tem 

como estimar os valores da ATHIS, pois será feita uma nova previsão orçamentaria pelo 

CAU/BR, já que no começo do ano de 2021 houve o congelamento dos valores 

cobrados das anuidades, RRTs e de outros documentos emitidos pelo Conselho. IV. 

Informes do presidente: Após os comunicados dos conselheiros e das comissões o 

presidente iniciou os informes da presidência. Foi comunicado que o presidente 

participou de uma entrevista com uma TV local no dia 10 de fevereiro, o presidente 

também participou de uma reunião com o CSC, com o CEAU, Fórum dos Presidente, 

Plenária Ampliada, SERV e Corpo de Bombeiros. O conselheiro Lucas comunicou que 

o Fórum dos Presidentes está iniciando os trabalhos e que o presidente do CAU/PE foi 

escolhido o coordenador do Fórum. Na reunião da Plenária Ampliada, o presidente 

informou que os demais presidentes não tiveram a oportunidade de se expressarem, pois 

os conselheiros federais tiveram a palavra a maior parte do tempo. Na reunião do 

CEAU, o presidente comunicou que as reuniões serão bimestrais e que o coordenador 

eleito é o presidente da ASBEA e o adjunto será o presidente do IAB. Foi informado 

que o CAU/CE enviou um ofício ao CAU/BR demonstrando insatisfação com a 

situação da instabilidade do SICCAU. Sobre a reunião com os Bombeiros, serão 

realizadas palestras com os erros mais frequentes de elaboração de projetos de 

segurança contra incêndio.  V. Auxílio Home Office: A gerente geral informou que a 

COPAF aprovou em sua última reunião ordinária a concessão do auxílio home office no 

valor de R$ 100,00 aos funcionários e estagiários do CAU/CE. A ajuda de custo é 

devido ao trabalho remoto. O auxílio começará a ser pago no mês de março e se 

estenderá enquanto durar o home office. O Plenário voltou a favor da concessão do 

auxílio por unanimidade. VI. Homologação do Ad Referendum nº 003/2021: Em 

seguida, o presidente informou a todos os presentes, a assinatura do Ad Referendum nº 

003/2021. O documento traz a prorrogação do trabalho remoto do CAU/CE por mais 

quinze dias devido ao aumento de casos de COVID 19 em Fortaleza. O Plenário 

homologou o Ad Referendum por unanimidade. VII. Representação no CONDEMA 

Sobral: Logo após, o presidente informou que o CAU/CE recebeu mais uma solicitação 

de representação em órgão público. O presidente perguntou aos presentes quem teria 

interesse de participar das reuniões do CONDEMA de Sobral. O conselheiro Rafael 

Soares perguntou se um profissional arquiteto e urbanista poderia representar o 

Conselho nos órgãos do interior do Ceará, a conselheira Rafaella Soares disse que seria 

uma boa ideia, já que os conselheiros estão bem atarefados. Em seguida o conselheiro 

Rafael Soares sugeriu que a representação feita por um profissional fosse acompanhada 

por um conselheiro titular ou suplente. O presidente sugeriu que fosse aberto um edital 

para a escolha desses representantes.  Houve um breve debate sobre o assunto e logo 

após o presidente encaminhou ao Conselho Diretor a questão debatida para que os 

detalhes fossem decididos e levados novamente à plenária para aprovação. Os demais 

concordaram. A conselheira que irá representar o CAU/CE no CONDEMA é a Ticiana 

Nóbrega Sanford. VIII. Apresentação da Gerência Geral – Relatório das Atividades 

do CAU/CE: Em seguida, a gerente geral do CAU/CE iniciou a apresentação do 
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relatório de atividades dos funcionários referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 

2021. A gerente mostrou gráficos com números das atividades do atendimento, análise, 

pessoa jurídica, fiscalização, comunicação, contabilidade, jurídico e financeiro. Devido 

ao tempo, o presidente perguntou a todos se a apresentação poderia ser interrompida e 

continuada no treinamento com mais detalhe. O presidente sugeriu a data de 20 de 

março de 2021, das 9h às 12h para o treinamento dos conselheiros sobre as atividades 

do CAU e atribuições dos conselheiros e funcionários. Os conselheiros concordaram 

com a data sugerida. A conselheira Denise Sá sugeriu que a apresentação do relatório de 

atividades fosse publicizada nas redes sociais. O presidente também informou que fará 

um informativo dos cem dias de gestão. A conselheira também sugeriu que fosse criada 

uma lista de transmissão no WhatsApp para informes. A conselheira Rafaella 

Vasconcelos também sugeriu que seja enviado um ofício ao CAU/BR sobre orientações 

do uso da LGPD nos CAU/UF. O presidente encaminhou à secretária e à gerência a 

elaboração do documento.   IX. Altos Salários do CAU/BR: Após a apresentação da 

gerente geral, o presidente iniciou o ponto de pauta sugerido pelo conselheiro Mário 

Roque desde a plenária anterior. Foi levantada a questão do porquê dos altos salários do 

CAU/BR. A conselheira Denise Sá questionou de qual normativo esses salários foram 

aprovados, que tipo de fundamentação foi usada e ainda questionou como esses salários 

têm chegado tão rapidamente num nível tão alto, já que o CAU tem pouco tempo de 

criação. A conselheira Rafaella Vasconcelos concordou com o questionamento da 

conselheira Denise. Foi sugerido pela conselheira Denise Sá o envio de um documento 

junto ao Fórum dos Presidentes solicitando ao CAU/BR a explicação de como se deu o 

processo de aprovação dos altos salários do Conselho. O presidente Lucas afirmou que 

iria levantar essa pauta no Fórum para posteriormente enviar um ofício ao CAU/BR. O 

conselheiro Henrique Alves ponderou que essa ação deve ser coletiva com outros 

CAUs. X. Encerramento:  a reunião plenária encerrou às 14h00min e os pontos Projeto 

Tira-Dúvidas, Campanha para estudantes e a apresentação do jurídico sobre o 

acompanhamento de editais de licitação serão apreciados em uma próxima plenária. 

Fortaleza, 10 de março de 2021. 
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