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ATA DA 132ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/CE, REALIZADA EM 

 08 OUTUBRO DE 2022. 

Aos oito dias do mês de outubro de 2022, às 09h, reuniu-se o Plenário do Conselho de 

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

de Henrique Alves, com os conselheiros: Rafael Eduardo, Brenda Rolim, Denise Sá, Rafella 

Albuquerque, Renato Oliveira, Edilson Aragão e Lucilla Maia. O conselheiro e presidente 

Lucas Rozzoline justificou sua ausência. I. Abertura: O presidente do CAU/CE, às 09h, 

iniciou a Reunião Plenária Ordinária nº 131. II. Verificação da pauta: O vice-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 gerente geral 

informou que o CAU/CE recebeu dois funcionarios do CAU/DF, a assessora da presidencia e 

o gerente financeiro. Os dois CAUs trocaram exeperiencias em relação ao setor financeiro, 

padronização de processos, licitaçao, dívida ativa, entre outros assuntos. O gerente comentou 

que o CAU/DF tem um funcionário apenas para o setor de cobrança e que a taxa de 

inadimplencia caiu muito. O conselheiro Henrique Alves achou importante essa troca de 

experiencia. A conselheira Rafaella Albuquerque sugeriu que essa exeperiencia seja registrada 

em forma de relatório para acessar as informações em algum momento. A gerente técnica e de 

fiscalizaçao informou que o CAU/CE esteve em Quixada na açao CAU na Estrada. O gerente 

geral informou que o SINDUSCON aceitou a alteração do nome do premio para Projeto 

Arquitetonico do Ano, o gerente informou que a lista com os projetos serão encaminhados ao 

CAU e sugeriu já se pensar em criterios de avaliação e membros da comissão. IV. Anulação 

de Autos de Infração envolvendo Tecnólogos que Elaboram Projeto Arquitetonico: O 

coordenador da CEP, Rafael Soares, solicitou ao assessor jurídico do CAU/CE, Bruno 

Magalhaes, que apresentasse o problema relacionado aos tecnólogos. Em seguida, o assessor 

jurídico compartilhou processos que a justiça deu ganho de causa aos tecnólogos que elaboram 

projeto arquitetonico, mesmo não sendo arquiteto e urbanista. Há varios processos abertos no 

CAU contra a atuaçao desses teconólogos, porém a justiça alegou a livre concorrencia, pois 

estão registados no CREA e porque já havia um pequeno compartilhamento de atribuições 

desses profissionais com a profissão de arquiteto e engenheiro. O assessor jurídico informou 

que emitiu um parecer sobre a necessidade de anulação dos processos contra os tecnólogos 

com causas ganha na justiça.  O assessor informou que há uma lista com quinze tecnólogos 

com causas favoraveis na justiça e que esses profissionais amparados por decisão judicial não 

podem ser autuados por elaborarem projetos arquitetonicos. Todos os autos emitidos devem 

ser anulados. Uma das profissionais dessa lista pede uma indenizaçao de cinquenta mil reais 

por ter tido seu processo encaminhado ao Ministerio Público, o assesor informou que 

provavelmente ela ganhará a causa, porém com uma indenizaçao bem menor. O assessor 

informou que o CAU/CE entrará novamente na justiça para reverter a situação e garantir que 

a atribuição de elaboraçao de projeto arquitetonico seja exclusiva do profissional arquiteto e 

urbanista. O conslheiro Edilson Aragão se disse decepcionado com a decisão da justiça, que 

essa decisão de juiz de primeira instancia é inaceitável. Os demais conselheiros também se 

mostraram indiganados com a decisão. A conselheira Brenda Rolim questionou se os designers 

também podem se beneficiar de alguma forma como os tecnológos, ja que eles podem se 

registar no CREA. O assessor respondeu que essa situaçao hipotética da conselheira Brenda é 

ilegal, pois precisaria de um normativo do CONFEA para regulamentar tal atribuição. A partir 

daí, o CAU/CE entraria na justiça para impugnar tal atribuição. Após debate sobre o ponto de 

pauta, o vice-presidente colocou em votaçao a anulaçao dos processos de autos de infração do 

CAU/CE para os tecnólogos amparados por decisão da justiça na elaboraçao de projeto 

arquitetonico e o impedimento de o CAU/CE  autuar tecnólogos da lista dos amparados por 

decisão judicial na elaboraçao de projeto arquitetonico. Todos concordaram com a proposição 
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do CAU/CE entrar na justiça para reverter a decisão da justiça, anular os processos autuados e 

não autuar os tecnólogos que estão na lista dos processoas favoráveis a esses profissionais. V. 

Projeto de Baixa Tensão Elaborado por Arquiteto e Urbanista (Iluminaçao Pública): O 

coordenador da CEP sugeriu que seja encaminhado ao CAU/BR a retirada palavra “predial” 

da Resolução 21 referente a atribuição da atividade de elaboraçao e execução de projeto 

elétrico de baixa tensão. O objetivo é garantir que o arquiteto e urbanista possa desempenhar 

suas atribuiçoes como um todo, sem margem para interpretações erroneas por parte de 

terceiros. Todos concordaram que a sugestão seja encaminhada ao CAU/BR. VI. Premio TCC 

2022: Em seguida, o vice-presidente apresentou o edital do Premio TCC de 2022. Todos 

concordaram com os termos do edital.  VII. Encerramento:  Sem mais nada a tratar, a reunião 

terminou às 12h. 

 

 

Fortaleza, 08 de outubro de 2022. 
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