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ATA DA 123ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/CE, 

REALIZADA EM 12 JANEIRO DE 2022. 

Aos doze dias do mês de janeiro de 2022, às 11h30, 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, Edilson 

Aragão, Renato Oliveira, Lucilla Maia, Ticiana Sanford e Rafaella 

Albuquerque. I. Abertura: O presidente Lucas Rozzoline, às 11h30, iniciou a 

Reunião Plenária Ordinária nº 123. II. Verificação da pauta: O presidente 

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

A pauta foi aprovada. III. Comunicados: O presidente iniciou comunicando as 

renúncias dos conselheiros Manoel Rômulo e Ney Barroso. Foram comunicadas 

a exoneração do assessor jurídico Fábio Nogueira, a nomeação da assessora 

jurídica Jahde Melo e a nomeação do novo gerente geral do CAU/CE, 

Guilherme Albuquerque. O presidente informou que a funcionária Juliana 

Gurgel foi reconduzida à coordenação técnica. Em seguida, o presidente 

comunicou que o CAU/CE esteve em Quixadá no mês de dezembro de 2021 

realizando palestra com estudantes e profissionais. IV. Eleição do Vice-

Presidente: O presidente Lucas Rozzoline abriu espaço para os conselheiros se 

candidatarem a vice-presidente do CAU/CE. O conselheiro Henrique Alves da 

Silva se candidatou ao cargo e foi eleito através de voto secreto por 

unanimidade. O conselheiro exercerá o cargo de 12 de janeiro a 31 de dezembro 

de 2022. V. Recomposição das Comissões Ordinárias e Especial: Logo após 

a eleição do vice-presidente, foi aberta a recomposição das comissões para o ano 

de 2022. A formação das comissões ficaram da seguinte forma: CEP: Rafael 

Soares (coordenador), Brenda Rolim (coordenadora adjunta) e Lucilla Maia 

(membro). CEF: Henrique Alves (coordenador), Denise Sá (coordenadora 

adjunta) e Edilson Aragão (membro). CED: Denise Sá (coordenadora), Renato 

Oliveira (coordenador adjunto) e Rafaella Albuquerque (membro). COPAF: 

Rafaella Albuquerque (coordenadora), Ticiana Sanford (coordenadora adjunta) 

e Edilson Aragão (membro). CPUA: Henrique Alves (coordenador), Lucilla 

Maia (coordenadora adjunta) e Rafael Soares (membro). A composição das 

comissões foi aprovada por unanimidade. VI. Calendário de Reuniões 

Ordinárias do CAU/CE - 2022: Em seguida, o presidente apresentou a minuta 

do calenário das reuniões ordinárias para 2022. Após alguns ajustes debatidos 

entre os conselheiros, o calendário foi aprovado por unanimidade. VII. 

Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2021 do CAU/CE: O presidente 

informou a todos que a prestação de contas foi encaminhada por e-mail e 

perguntou se alguém teria alguma dúvida sobre as contas. Não houve 

manifestação. A conselheira e coordenadora da COPAF comunicou que a 

comissão aprovou a prestação de contas e que estava tudo dentro dos conformes. 

A prestação de contas foi aprovada por unanimidade. Após a prestação de 
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contas, os conselheiros debateram entre si a pauta da reunião do Conselho 

Diretor que ficou definida sobre o planejamento dos eventos do CAU/CE para 

2022. VI. Encerramento:  a reunião plenária encerrou às 13h. 

 

Fortaleza, 12 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz 

Presidente do CAU/CE 
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