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ATA DA 122ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/CE, REALIZADA 

EM 01 DE DEZEMBRO DE 2021. 

No primeiro dia do mês de dezembro de 2021, às 10h30, reuniu-se o Plenário do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará - CAU/CE, virtualmente, pelo 

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

Henrique Alves, Denise Sá, Rafael Soares, Brenda Rolim, Renato Oliveira, Edilson 

Aragão e com os funcionários Patrícia Aguiar e Fábio Nogueira.  I. Abertura: O 

presidente Lucas Rozzoline, às 10h30, iniciou a Reunião Plenária Ordinária nº 122. 

II. Verificação da pauta: O presidente verificou se havia quórum, após a verificação 

foi lida a pauta para os presentes. A pauta foi aprovada. I. Julgamento dos Processos 

Éticos nº 14728/2017 e 248803/2015: O presidente Lucas solicitou que a relatora dos 

processos se fizesse presente, porém a relatora e conselheira Lucilla Maia não 

compareceu à reunião. Foram feitas várias tentativas de contato com a conselheira, 

sem sucesso. O presidente Lucas Rozzoline aguardou por mais de trinta minutos a 

entrada da conselheira na reunião, porém a ausência da relatora foi constatada e a 

reunião foi cancelada. O plenário decidiu remarcar o julgamento dos processos em 

epígrafe para dezenove de janeiro de 2022, às 11h30, virtualmente. Os profissionais 

interessados foram notificados da nova data e confirmaram ciência dos fatos. Em 

seguida foi informado que a prestação de contas do terceiro trimestre não aconteceria, 

pois a COPAF ainda não tinha deliberado sobre o assunto. A prestação de contas foi 

remarcada para a próxima plenária ordinária. 

 

Fortaleza, 01 de dezembro de 2021. 
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