
 
 

 

53ªREUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 
URBANISMO  DO CEARÁ 2 
FORTALEZA - CE, 08 DE MARÇO DE 2016. 
Início: 18h:35min. - Término: 21h: 30min, Local – CAU/CE. 
ATA 
Abertura: A 53ªReunião Plenária Ordinária foi aberta às 18 h: 35 min. pelo 3 
Presidente do CAU/CE Odilo Almeida Filho. 4 
Verificação de quórum: Presentes: Presidente Odilo Almeida Filho, o Vice-5 
Presidente Delberg Ponce de Leon e os Conselheiros Paulo Hermano 6 
Mota Barroso, Carlos Augusto Lopes Freire, Euler Sobreira Muniz, Sergio 7 

Facó e Antonio Custódio. Registramos que antes do inicio da 53ªReunião 8 
Ordinária Plenária, a convite do CAU/CE, a secretaria da SEUMA, Arquiteta e 9 

Urbanista Águeda Muniz realizou a Palestra sobre os sistemas automáticos de 10 
alvará e licença ambiental implementados pela SEUMA. A secretaria Águeda 11 
Muniz fez a apresentação do Programa Fortaleza Online que abriga dentre 12 
outros, o Alvará de construção automático e a isenção de licença ambiental 13 

para atividades. Na sequencia comentou sobre o Termo de Cooperação 14 
CAU/CE e SEUMA e sobre as alterações no corpo técnico da SEUMA e 15 
apresentou a nova coordenadora Astrid Câmara e o gerente de TI, Antonio 16 

Paulo o qual a partir de então simulou o passo-a-passo da solicitação de 17 
Alvará de Construção Automático. Após o exercício, foi aberto espaço para 18 

perguntas. Depois dos esclarecimentos o presidente passou a palavra ao vice-19 

presidente Delberg Ponce de Leon para suas considerações. Com a palavra, 20 

Delberg relembrou os tempos de SUOP, os antigos procedimentos para  21 
aprovação de projetos e Alvarás e comentou que agora o Alvará online significa 22 

um grande avanço e parabenizou a Secretaria Águeda Muniz.  23 
A secretaria Águeda Muniz falou que estava se despedindo do cargo, (faltando 24 
08 meses para encerrar o mandato) e destacou que numa sociedade 25 

emponderada as conquistas são continuadas e o cidadão deve fazer parte da 26 
cidade. O presidente Odilo falou que o debate sobre o funcionamento dos 27 

processos da prefeitura e sobre o planejamento da cidade estavam 28 
embargados: O prefeito quando esteve aqui colocou essa questão e hoje a 29 
SEUMA deixa um legado. São duas conquistas e nós devemos dar 30 

continuidade para que esta pauta não seja bloqueada.  31 

Após os agradecimentos à secretaria Águeda Muniz e aos presentes, o 32 
Presidente Odilo verificou o quórum e declarou iniciada a 53ª Reunião 33 
ordinária da Plenária do CAU/CE as 20h35min, destacando que em função da 34 

pauta especial a reunião será abreviada, ficando adiados para próxima reunião 35 
Plenária os itens da pauta: 3,4 e 5. 36 
Pauta da Reunião  37 
1.0.  Aprovação da ata da reunião plenária ordinária nº52 de 16/02/2016. (05 38 
min) 39 

2.0.  Apresentação e aprovação da pauta. (10 min) 40 
3.0.  Apresentação do relatório de serviço da gerência técnica. (10 min) 41 
4.0.  Apresentação do MobiArq Protagonista.( 10 min) 42 

5.0.  Acordo coletivo de trabalho 2016/2017. (10 min) 43 
6.0.  Informes Gerais  44 
6.1.  Da presidência (20 min) 45 



 
 

 

6.2.  Dos conselheiros (10 min) 46 
7.0.  Ordem do dia  47 
7.1.  Projeto de deliberação plenária DPOCE Nº0053-01 /2016, consulta ao 48 
CAU/BR         quanto à aplicação da resolução CAU/BR nº51. (10 min) 49 
8.0.  Encerramento (10 min). 50 

Na sequencia o presidente Odilo consultou aos conselheiros se havia 51 
manifestação sobre a minuta da Ata da reunião plenária ordinária nº52 de 52 
16/02/2016, e não havendo manifestações considerou a referida Ata aprovada. 53 
Passou então a apresentação da deliberação plenária DPOCE Nº0053-01 54 
/2016, consulta ao CAU/BR quanto à aplicação da resolução CAU/BR nº51. O 55 

encaminhamento proposto foi suspender até que seja feita a consulta em 56 
relação à execução da Resolução 51. O presidente Odilo sugeriu fazer um 57 

informe para os arquitetos dando ciência da Deliberação do CAU/CE. 58 
Sugerido também convidar o presidente do CREA para apresentar a 59 
deliberação suspendendo a autuação, mas não a fiscalização. O presidente 60 
Odilo solicitou a chefe de gabinete que fizesse o convite ao presidente do 61 

CREA para uma reunião no CAU/CE sobre o assunto Resolução nº51. 62 
Colocou em votação a deliberação plenária DPOCE Nº0053-01 /2016 consulta 63 
ao CAU/BR quanto à aplicação da resolução CAU/BR nº51 que foi aprovada 64 

por unanimidade pelos conselheiros presentes. (ANEXO I - DPOCE Nº0053-65 
01/2016). 66 

Dando continuidade a reunião o presidente iniciou os Informes: 1-Informou 67 

sobre as visitas que o CAU/CE fará ao interior : Sobral, Juazeiro do Norte e 68 

Quixadá.2- comunicou que o CAU/CE participará do  evento Virada Esportiva 69 
ainda sem data definida  e que foram propostas três ações com a participação 70 

de arquitetos.3-O CAU/CE convidado para compor mais uma comissão- na 71 
Rede Cidade Cuidando da Cidade, cuja reunião será amanhã as 9:00h para a 72 
qual solicitou voluntário.Em não havendo voluntário solicitou que o oficio fosse 73 

respondido  com a indicação do conselheiro Romeu Duarte como 74 
representante.4-Sobre a notificação extra judicial recebida pelo CAU foi 75 

acatado retirar a foto.5- Uma jornalista pediu acesso aos autos do processo de 76 
exercício ilegal da profissão.O assessor jurídico Ribeiro respondeu que o 77 
processo é publico ,que ela poderá se identificar e ver o processo mas solicitou 78 

um prazo para a resposta .Foi sugerido enviar o relatório da gerencia técnica 79 

porem não permitir o acesso Às peças.O presidente Odilo solicitou à 80 
assessoria jurídica que fosse preparado um documento historiando e 81 
justificando do ponto de vista legal porque não vai dar acesso às peças.Os 82 

profissionais ainda não foram notificados e houve vazamento .O conselheiro 83 
Sergio Facó reiterou que tem que ser divulgado o resultado após a finalização 84 
do processo. 6- Recebido convite da secretaria de cultura do município de 85 
Fortaleza para a abertura do seminário, dia 27 de abril. 7-Segunda parte da 86 
campanha de Ética do CAU/BR- para lojistas e fabricantes: Está havendo 87 

discordância entre os CAUs (UF) sobre essa campanha. Foi esclarecido que a 88 
campanha não foi deliberada pelos presidentes e não houve debate. Foi feita 89 
diretamente com assessores e o presidente do CAU/BR. Sobre essa campanha 90 

o CAU/CE deve sugerir ao CAU/BR que suspenda a campanha e enviar 91 
correspondência para os CAUs (UF) e CAU/BR. A minuta do oficio da Plenária 92 



 
 

 

deliberando sobre o assunto será preparada pelo conselheiro Carlos Augusto e 93 
a campanha deve ser retirada do Facebook do CAU/CE. 94 
Sem mais nada a tratar o presidente Odilo Almeida Filho encerrou a Reunião 95 
às 21 horas e 30minutos.  96 
 97 

Fortaleza, 08 de março de 2016. 98 

 99 

_______________________________________ 100 

Odilo Almeida Filho 101 
Presidente  102 

 103 

_______________________________________ 104 

Vania Lima Araripe 105 

Chefe de Gabinete 106 

 107 

Conselheiros presentes: Delberg Ponce de Leon, Paulo Hermano Mota 108 
Barroso, Carlos Augusto Lopes Freire, Euler Sobreira Muniz, Sergio Facó e 109 

Antonio Custódio. 110 

Convidada: 111 
Arquiteta e Urbanista Águeda Muniz-Secretaria da SEUMA 112 


