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ATA DA 128ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/CE, REALIZADA 

EM 04 DE JUNHO DE 2022. 

Aos quatro dias do mês de junho de 2022, às 9h, reuniu-se o Plenário do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Ceará - CAU/CE, virtualmente, pelo Teams, sob a 

presidência de Lucas Rozzoline, com os conselheiros: Wares Bezerra, Brenda Rolim, 

Denise Sá, Lucilla Maia, Rafaella Albuquerque, Edilson Aragão, Germana Câmara e 

Renato Oliveira. O conselheiro Henrique Alves justificou sua ausência. A conselheira 

federal Cláudia Sales estava presente na reunião. I. Abertura: O presidente do 

CAU/CE, às 9h, iniciou a Reunião Plenária Ordinária nº 128. II. Verificação da pauta: 

O presidente verificou se havia quórum, após a verificação, foi lida a pauta aos 

presentes. A pauta foi aprovada juntamente com a ata da reunião passada III. 

Comunicados: O presidente Lucas Rozzoline informou que no mês de maio participou 

do Fórum dos Presidentes em São Paulo, que o CAU/CE esteve em Sobral num 

encontro com estudantes, profissionais e com a vice-prefeita do município. O 

conselheiro Edilson Aragão também esteve presente na ação do CAU na cidade. Outro 

evento realizado pelo CAU juntamente com o CEAU foi a palestra sobre o 

Microempreendedor Individual Profissional (MEP). O presidente informou que o 

evento aconteceu na UNIFOR e que contou com as seguintes participações: Luciana 

Rubino (assessora de assuntos institucionais e parlamentares do CAU/BR), com o 

presidente do CAU/BA Neilton Dórea, com o presidente nacional da ASBEA Danilo 

Batista e com os deputados Érika Kokay e Leônidas Cristino. Em seguida, a 

conselheira federal do CAU/CE, Cláudia Sales, informou que a CEF/BR tem a intenção 

de realizar um encontro em Fortaleza. O presidente Lucas questionou se a CEF/BR iria 

custear a realização do evento, pois o CAU/CE tem pouca disponibilidade orçamentária 

para apoiar um evento do CAU/BR. A conselheira destacou que o evento ocorrerá em 

setembro e que irá se informar sobre os custos. Em seguida, a conselheira falou sobre 

o concurso de fotografia em homenagem ao mês da mulher, o intuito do concurso era 

enxergar a cidade através do olhar da mulher. A conselheira falou sobre sua viagem a 

Angola. A ideia do CAU/BR é tecer uma aproximação com os países de língua 

portuguesa pensando em futuros acordos de mobilidade profissional.  A conselheira 

também falou sobre a Carta pela Equidade e Diversidade. A carta é um artigo da 

conselheira federal que fala sobre a situação do abismo sociorracial e sexista. IV. 

Aprovação do Edital de ATHIS de 2022: O gerente geral do CAU/CE apresentou o 

edital de Athis de 2022 aos conselheiros, o gerente destacou os principais pontos 

apresentados em tela. Após a leitura do edital, a matéria foi para votação. O edital foi 

aprovado por unanimidade juntamente com a comissão julgadora do certame que será 

a própria CPUA. V. Protocolo 1425338/2021 – Proposta ao CAU/BR sobre RRT 

Derivado: O presidente solicitou que a coordenadora técnica Juliana Gurgel 

apresentasse o  ponto de pauta. A coordenadora explicou que  o assunto era uma 

demanda da CEP. Na deliberação, a CEP solicita que o CAU/BR flexibilize o 

formulário de preenchimento do RRT Derivado para que os campos sejam opcionais, 

pois há informações que são solicitadas que não há no ART. O plenário aprovou por 

unanimidade o encaminhamento da proposta ao CAU/BR. VI. Criação de comissão 

temporária para instrução de processo: A coordenadora técnica Juliana Gurgel 

informou que há processos na CEP que os membros da comissão se declararam 
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impedidos para realizar o julgamento. Porém, depois de uma breve discussão sobre o 

assunto, ficou decido que os suplentes dos impedidos participarão de uma reunião 

extraordinária para julgar os referidos processo. Portanto, não houve necessidade de 

criação da comissão temporária. Os demais conselheiros concordaram com a saída 

encontrada. VII: Apresentação do orçamento do CAU/CE – Despesas executadas 

e a executar – Impacto de isenção de pagamento de taxa de expediente de RDA e 

CAT-A na receita do CAU – Informações de Reprogramação Orçamentária: O 

presidente solicitou que a contadora Emanuely apresentasse o ponto de pauta. A 

contadora inciou apresentando as despesas executas até o mês de maio de 2022 e o 

quanto de capital o CAU possui para executar de junho a dezembro de 2022. A ideia 

da apresentação é para que os conselheiros tenham uma noção de quanto o CAU dispõe 

para realizar a reprogramação orçamentária. A contadora explicou que a 

reprogramação deve ser inciada e que o prazo para envio ao CAU/BR é até a metade 

de julho de 2022. A conselheira Rafaella Albuquerque solicitou que o setor financeiro 

encaminhasse aos conselheiros um cronograma com as datas do caledário da 

reprogramção para que as comissões pudessem se organizar. Em seguida, a contadora 

solicitou as comissões que enviassem seus projetos, caso haja, para serem inclusos no 

orçamento. A conselheira Rafaella Albuquerque destacou que seria importante o 

CAU/CE elaborar um projeto especial para utilizar uma parte do valor do superávit, 

ela solicitou que fosse encaminhada à COPAF o passo a passo dos trâmites de 

utilização dessa verba. Após esse assunto, a contadora apresentou a receita de 

arrecadação oriunda de RDA e CAT-A. Foi constatada que a receita é bem pequena e 

que a isenção dessas taxas não irão gerar impactos negativos na arrecadação do 

Conselho. O conselheiro Edilson sugeriu que não seja retirada 100% da taxa de 

expediente, que seja cobrado um percentual mínimo em cima do valor do RRT. Essa 

taxa serviria para pagar a reanálise do documento e impedir um volume alto de 

solicitações em um mesmo momento. A coordenadora técnica Juliana Gurgel 

argumentou que a isenção pode elevar o volume de trabalho do setor de análise e os 

prazos podem não ser obedecidos, pois o CAU/CE tem apenas um funcionário para a 

análise e aprovação dos documentos. Os demais conselheiros concordaram em sugerir 

ao CAU/BR que seja cobrada uma taxa de serviço para a análise e aprovação dos 

documentos. VIII: Cobrança de dívida ativa do CAU/CE: O presidente solicitou ao 

assessor jurídico do CAU/CE, Bruno Araújo, que rapidamente falasse sobre o 

andamento da execução fiscal da cobrança de dívida ativa. O assessor jurídico explicou 

que a execução fiscal é um ato obrigatório, que a cobrança deve ser feita por via 

judicial. Se não houver cobrança, a gestão estará renunciando receita e cometendo 

improbidade administrativa. O assessor informou que o CAU/CE estava realizando as 

notificaçoes de débitos via correios (AR), porém o Conselho não estava cumprindo as 

três obrigações de avisos. O assessor informou que alguns processos contem apenas 

uma notificação, outros com duas notificações. O Sr. Bruno comunicou que o processo 

de notificação está disforme e que irá seguir a Resolução 193 do CAU/BR, que é 

expedir os três avisos de notificações e somente após os três avisos a execução fiscal 

será concretizada. O acessor informou que os valores das custas judiciais serão 

incluídos na reprogramação orçamentária do CAU/CE. As informações mais 

detalhadas sobre execução fiscal serão demonstradas em outra reunião. IX: Solicitação 

de Passagem Aérea – Solictação da UFC – Evento: Diálogo de Projeto – 
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Arquitetura e Participação: O presidente Lucas informou que o coordenador do 

curso de arquitetura e urbanismo da UFC solicitou apoio ao CAU/CE para trazer um 

palestrante a Fortaleza para o evento em epígrafe, a solicitação seria a compra de 

passagens aéreas. Os conselheiros não concordaram com o apoio, pois a verba do 

CAU/CE já está comprometida com os projetos das comissões. As conselheiras Denise 

Sá, Rafaella Albuquerque e Brenda Rolim sugeriram a abertura de um edital de 

chamada pública para apoio cultural. Nesse edital seria especificado todos os requisitos 

para o patrocínio e o orçamento estipulado para essa ação. O edital ficaria aberto por 

um ano ou até o fim do limite do orçamento disponibilizado. O presidente solicitou ao 

assessor jurídico Bruno Araújo que elaborasse o edital e verificasse toda a parte legal 

do documento e da ação. O presidente pediu que essa ação entrasse na reprogramção 

orçamentária de 2022. X. Encerramento: Sem mais nada a tratar a reunião terminou 

às 12h. 

 

 

Fortaleza, 04 de junho de 2022. 

 

 

 

Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz 

Presidente do CAU/CE 

 

 

 






