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ATA DA 130ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/CE, REALIZADA 

EM 06 DE AGOSTO DE 2022. 

Aos seis dias do mês de agosto de 2022, às 10h, reuniu-se o Plenário do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Ceará - CAU/CE, presencialmente na sede do 

CAU/CE e virtualmente pelo Teams, sob a presidência de Lucas Rozzoline, com os 

conselheiros: Rafael Eduardo, Brenda Rolim (virtual), Denise Sá, Germana Pinheiro, 

Edilson Aragão e Renato Oliveira. A conselheira licenciada Ticiana Sanford assistiu a 

reunião como convidada. Os conselheiros Henrique da Silva, Rafaella Albuquerque, 

Lucilla Maia, Mayara Lima e Juliana Queiroz justificaram suas ausências. I. Abertura: 

O presidente do CAU/CE, às 10h, iniciou a Reunião Plenária Ordinária nº 130. 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 iniciou a plenária 

explanando que essa era a primeira reunião plenária de forma presencial depois de um 

longo tempo, o presidente pediu para que os funcionários e conselheiros se 

apresentassem. Após a apresentação, o presidente informou que no mês de julho 

participou do Fórum dos Presidentes em Ouro Preto junto com a equipe administrativa 

do CAU/CE e esteve presente em reunião com o Decon, Procon, Secultfor, Adeconce 

e Ministério Público junto com a assessoria jurídica do CAU/CE para tratar de assuntos 

como: reserva técnica, patrimônios tombados de Fortaleza, exercício ilegal da 

profissão, ATHIS e o papel do síndico frente à legislação do CAU. O presidente 

informou que o CAU junto com o Ministério Público estabeleceram um procedimento 

de encaminhamentos de processos de exercício ilegal ao MP com um marco de tempo 

de trinta dias após se verificar a habitualidade da infração. O assessor jurídico informou 

que será aberto um canal direto com o MP para encaminhamento dos processos. O 

assessor jurídico informou que desde janeiro de dois mil e vinte dois já foram 

encaminhados mais de cem processos ao MP, porém grande parte desses processos já 

estavam prescritos. Em seguida, o presidente e o assessor jurídico do CAU/CE 

informaram que tanto o Procon como Decon vão trabalhar em parceria com o CAU 

para inibir a prática da reserva técnica e venda casada, Decon e Procon atuarão em 

relação às pessoas juridicas e o CAU atuará nas medidas com os arquitetos 

estabelecendo uma troca de informação entre as instituições. As conselheiras Brenda 

Rolim e Ticiana Sanford explanaram que os escritórios delas fazem compras assistidas 

juntos aos clientes e que tudo é devidamente estabelecido em contrato de serviço. O 

presidente informou que seria interessante elaborar um modelo de contrato para 

orientar os arquitetos em relação ao serviço de administração de compras. O presidente 

encaminhou à CED e ao jurídico a elaboração de um material orientativo referente à 

reserva técnica. Em seguida, a conselheira Germana informou que a CEF se reuniu 

com os coordenadores da UFC para tratar do Prêmio TFG. Em seguida, a conselheira 

Denise Sá informou que a CED continua analisando processos antigos para evitar a 

prescrição. O conselheiro Rafael Soares informou que a CEP continua trabalhando para 

baixar e resolver a grande demanda da comissão. O conselheiro informou que no mês 

de setembro haverá um encontro nacional da CEP em Belo Horizinte e que pretende 

participar. IV. Apresentação do SINDUSCON: O representante do SINDUSCON, o 

Sr. Sérgio, iniciou a apresentação das comemorações dos oitentas anos da instituição. 
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O representante informou que será realizado um evento de setembro a novembro para 

comemorar a data de aniversário. Será realizado uma série de eventos, entre eles: 

palestras, lançamento de livros, exposições em standes e o Prêmio SINDUSCON. O 

representante da instituição frisou que seria muito importante a participação do CAU 

no prêmio arquiteto do ano. Para a participação da autarquia, é preciso a adesão de uma 

cota em valor pecuniário. Os conselheiros questionaram como seriam os critérios para 

a escolha do arquiteto do ano. Após um breve discussão, a proposta de participação no 

prêmio foi encaminhada à COPAF para análise orçamentária. V. Homologação da 

Reprogramação Orçamentária do CAU/CE: O presidente informou que a 

reprogramação orçamentária foi aprovada pela COPAF, assinado o Ad Referendum nº 

001/2022 e encaminhado ao CAU/BR para aprovação. O gerente geral apresentou a 

planilha da reprogramação. Em seguida, o presidente perguntou aos presentes se todos 

concordavam com a aprovação da reprogramação. A reprogramação orçametária de 

2022 foi aprovada por unanimidade. VI. Competência e Atribuição de Arquiteto e 

Urbanista para Elaboração de Projeto e Execução de Tirolesa – Deliberação CEP 

nº 050/2022: A coordenadora técnica do CAU/CE, Juliana Gurgel, apresentou a 

Deliberação da CEP nº 050/2022 e informou que a comissão tomou como base o 

entendimento do CAU/SC. A CEP deliberou por esclarecer que o projeto e execução 

não é atribuição do arquiteto e urbanista. Pois o sistema estrutural de uma tirolesa se 

presta a sustentar a movimentação de uma pessoa na prática de um esporte, que o 

projeto de tirolesa necessita de uma série de cálculos que devem ser feitos para seu 

correto dimensionamento como pressão do vento, tração do cabo, fator de Segurança 

do Sistema Estático, sistema de freios (atividade típica da concepção de sistemas 

mecânicos). A CEP sugeriu que a deliberação seja encaminhada ao CAUBR para 

homologação da decisão. Todos concordaram. VII. Homologação do Resultado do 

Edital de ATHIS de 2022 do CAU/CE: O gerente geral do CAU/CE informou que o 

edital recebeu duas inscrições. Após análise da comissão julgadora, a proposta 

selecionada ficou com a empresa Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e 

Cidade e o Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza ficará com o valor remanescente 

e dado novo prazo para a apresentação da proposta com  redução na estrutura 

orçamentária, sem comprometimento do cronograma original do edital. Considerando 

que o valor do edital é de sessenta mil reais e a proposta selecionada solicitou apenas 

quarenta e cinco mil reais. Todos concordaram com a prposição. VIII. Encerramento:  

Sem mais nada a tratar a reunião terminou às 12h. 

 

 
Fortaleza, 06 de agosto de 2022. 

 

 

 

Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz 

Presidente do CAU/CE 
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