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ATA DA 116ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/CE, REALIZADA 

EM 10 DE JUNHO DE 2021. 

Aos nove dias do mês de junho 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: Rômulo Filho, Henrique Alves, Denise Sá, Rafael Soares, Brenda Rolim, 

Lucilla Maia e Edilson Aragão.  I. Abertura: O presidente Lucas Rozzoline, às 11h30, 

iniciou a Reunião Plenária Ordinária nº 116. 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. Informes das comissões, conselheiros e presidência: A conselheira 

Denise Sá, coordenadora da CED, informou que será realizado o julgamento de 

processo ético em plenária extraordinária. Em seguida o coordenador da CEP informou 

que a comissão não terá mais diversas reuniões extraordinárias durante o mês, será 

apenas uma reunião extraordinária e uma ordinária. Logo após o presidente informou 

que participou de conversas com diversos órgãos em busca de parcerias/convênios e de 

outros encontros, as reuniões aconteceram com o Sinduscon, Adconce, IBAPE, Aprece, 

Defesa Civil, Agefis, OAB, Palestra na Uninta, Live dos 100 dias, GT de Fiscalização 

do Fórum dos Presidentes. O presidente informou que pretende realizar uma reunião 

com arquitetos que trabalham no interior do estado do Ceará para conversar sobre as 

dificuldades enfrentadas e criar um plano de ação para auxiliar nas demandas do 

interior. IV. Inclusão de Pauta: Indicação de conselheiros para auxiliar nos 

trabalhos da CEP: Foram indicadas as conselheiras Ticiana Sanford e Juliana Queiroz 

para auxiliar a CEP quando houver grande demanda de processos na comissão. Todos 

concordaram com as indicações. V. Prestação de Contas do 1º Trimestre do 

CAU/CE: A contadora Emanuely Pinheiro apresentou a prestação de contas do 

CAU/CE do 1º trimestre de 2021. Foi apresentado que o saldo bancário até 31/03/2021 

foi de R$ 2.111.167,04 que o resultado orçamentário (superávit) foi de R$ 509.162,78 e 

que o percentual de despesa com pessoal foi de 47,73% (acumulado os últimos 12 

meses). A conselheira Brenda Rolim sugeriu que o CAU/CE negocie as taxas bancárias, 

pois estão muito altas. A conselheira também sugeriu o serviço de assinatura de 

automóvel para o CAU/CE, ela argumentou que os custos serão menores e não haverá 

mais preocupação com manutenção de carro. O conselheiro Edilson Aragão informou 

que no Metrofor eles utilizam essa assinatura. O presidente pediu ao conselheiro 

Edilson uma pequena reunião para conversar sobre a experiência de uso desse serviço. 

O conselheiro Henrique Alves perguntou sobre o andamento do contrato de TI, a 

gerente geral informou que o contrato foi renovado por mais um ano e dentro desse 

prazo será aberta a licitação para a contratação do serviço. Em seguida, foi levantada a 

sugestão de mudança da sede do CAU/CE, o presidente explicou que a COPAF está 

realizando os estudos necessários para tal ação. O conselheiro Edilson Aragão sugeriu a 

criação de uma comissão especifica para tratar da mudança de sede. O presidente disse 

que é uma boa ideia e que os conselheiros também podem enviar suas contribuições via 
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e-mail ou WhatsApp. Após as explicações da contadora, o ponto de pauta foi aprovado 

por unanimidade. A prestação de contas estará disponível no Portal da Transparência 

deste Conselho. VI. Homologação do Ad Referendum nº 006/2021 e Prorrogação do 

Trabalho Remoto do CAU/CE: O presidente assinou o Ad Referendum determinado a 

volta de todos os funcionários e estagiários ao trabalho presencial na sede do CAU/CE 

uma vez por semana, nas segundas-feiras, para marcar o início da retomada da presença 

dos funcionários na sede. O presidente sugeriu que nos demais dias da semana o 

trabalho continue remoto. O ponto de pauta foi aprovado por unanimidade. VII. 

Homologação do Ad Referendum nº 005/2021: Em seguida, o presidente informou a 

todos os presentes a assinatura do Ad Referendum nº 005/2021. O documento traz a 

determinação de que os dois fiscais do CAU/CE saiam juntos para fiscalizar in loco. O 

presidente argumentou que essa decisão é em favor da segurança dos fiscais e por 

sugestão do GT de Fiscalização do Fórum dos Presidentes. O Plenário homologou o Ad 

Referendum por unanimidade. VIII. Agendamento de Julgamento de Processo Ético: 

O presidente informou que há dois processos éticos que precisam ser julgados pela 

plenária para a conclusão dos casos. Foi sugerida a data de 08 de julhos de 2021 para o 

julgamento em reunião plenária extraordinária. Todos concordaram. IX: Deliberação 

nº 004/2021-CEF: A gerente geral explicou que a CEF indeferiu uma solicitação de 

registro de pessoa física por conta da entrega de uma suposta documentação falsa 

apresentada no registro de solicitação. A gerente geral informou que a UFPA não 

reconheceu a veracidade da documentação. Após o pedido da CEF de solicitar ao 

CAU/BR mais orientações sobre como proceder nesse caso, a plenária encaminha a 

solicitação da CEF ao CAU/BR. X. Deliberação nº 003/2021-CEF: A gerente geral 

informou que a CEF do CAU/CE elaborou uma deliberação solicitando ao CAU/BR o 

cadastro das instituições de ensino que ofertam o curso de pós-graduação em 

Engenharia de Segurança do Trabalho que possibilita ao profissional novas atribuições 

conforme a Resolução nº 162 CAU/BR. O plenário concordou com o encaminhamento 

da CEF ao CAU/BR. VIII. Encerramento:  a reunião plenária encerrou às 13h10min. 

Fortaleza, 09 de junho de 2021. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz 

Presidente do CAU/CE 

 

 

 

 






