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ATA DA 131ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/CE, REALIZADA EM 03 

DE SETEMBRO DE 2022. 

Aos tres dias do mês de setembro de 2022, às 09h, 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, Henrique Alves, Denise Sá, Lucilla Maia (virtual) e Renato Oliveira. 

Os conselheiros Edilson Aragão e Rafaella Albuquerque justificaram suas ausências. I. 

Abertura: O presidente do CAU/CE, às 09h, iniciou a Reunião Plenária Ordinária nº 131. 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 informando que o CAU/CE 

esteve realizando ações em Tianguá e que teve uma reuniÃo com candidatos a representantes 

do CAU no interior do estado. O presidente tambÉm informou que provavelmente serÁ 

instituÍdo um GT com profissionais do interior. O presidente informou que a conselheira 

Ticiana Sanfor renovará sua licença do CAU/CE. Em seguida, o conselheiro Henrique Alves 

informou que a CEF apresentou aos coordenadores de cursos de arquitetura e urbanismo o 

edital do Premio TCC de 2022 com intuito de esclarecer pontos e publicizar o documento entre 

os docentes. IV. Alteração do Regimento Interno do CAU/CE: O presidente Lucas 

Rozzoline informou que o Regimento Interno do CAU/CE estava passando por revisão e que 

já havia sido aprovado pela COPAF e encaminhado ao CAU/BR, porém o documento voltou 

para alguns ajustes apontados pela COA/BR. A gerente técnica Juliana Gurgel apresentou os 

pontos que foram indicados pela COA e a plenária aprovou os ajustes por unanimidade. V. 

Organograma do CAU/CE e Atribuições dos Cargos do CAU/CE : O presidente informou 

que foi discutido com a COPAF a mudança no organograma do CAU/CE e a elaboração 

detalhada das atribuições de cada cargo. A gerente técnica Juliana Gurgel apresentou o novo 

organograma e a lista das atribuições de cargos do CAU/CE. Após a apresentaçao, o presidente 

colocou a matéria em votaçao. Os pontos foram aprovados por unanimidade. VI. Participaçao 

do CAU/CE no Premio Sinduscon: O presidente informou que o CAU/CE teve uma reunião 

com a diretoria do SINDUSCON e que foi oferecido ao CAU/CE uma cota de participaçao no 

Premio da Construção. A cota seria de trinta mil reais para o CAU/CE premiar o Arquiteto do 

Ano. Os conselheiros acharam uma boa opotunidade do CAU/CE se inserir na agenda da 

construção e abrir caminho para futuras ações com parcerias importantes. Porém, foi sugerido 

que o nome do premio fosse Projeto Arquitetonico do Ano. Todos concordaram com a inserçao 

do CAU/CE na premiação e com a alteraçao do nome do premio. VII. Prestaçao de Contas 

do 2º Trimestre de 2022 do CAU/CE: O presidente Lucas Rozzoline colocou para a votaçao 

a prestaçao de contas do 2º trimestre de 2022 do CAU/CE. Foram cinco votos a favor e uma 

abstenção da conselheira Denise Sá por nÃo ter feito a anÁlise das tabelas encaminhadas. VIII. 

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

 

 

Fortaleza, 03 de setembro de 2023. 
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