
 
 

 

43ªREUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 
URBANISMO  DO CEARÁ 2 
FORTALEZA - CE, 12 DE MAIO DE 2015. 
Início: 18h55min - Término: 21h: 20min, Local – CAU/CE. 
ATA 
Abertura: A 43ªReunião Plenária Ordinária foi aberta às 18 h: 55 min. pelo 3 

Presidente do CAU/CE Odilo Almeida Filho. 4 

Verificação de quórum: Presentes: o Presidente do CAU/CE Odilo Almeida 5 
Filho, o Vice- Presidente Delberg Ponce de Leon, o Conselheiro Antônio 6 
Custódio dos Santos Neto, o Conselheiro Bruno Melo Braga, o Conselheiro 7 
Euler Sobreira Muniz, o Conselheiro Paulo Hermano Mota Barroso, o 8 
Conselheiro Carlos Augusto Lopes Freire e os convidados- os conselheiros 9 

federais Napoleão Ferreira da Silva Neto e Antônio Luciano de Lima 10 

Guimarães. Verificou-se quórum para o início da reunião com a seguinte pauta: 11 

1-Leitura e aprovação da Ata da Reunião Plenária nº42, de 14/04/2015. 12 

2- Apresentação e aprovação da Pauta. 13 

3-Apresentação e Aprovação da Prestação de Contas do CAU/CE- março 14 

/2015. 15 

4- Apresentações do Relatório de Serviços da Gerência Técnica- abril./2015.  16 

5- Informes gerais  17 

5.1- da Presidência; 18 

5.2 - dos Conselheiros. 19 

6- Expediente: (80 min.) 20 

6.1-Apresentação e aprovação da composição das Comissões; 21 

6.2-Programação da Solenidade de Posse do CAU/CE sugerida para 22 

19/06/2015; 23 

 6.3- Apresentação e aprovação de Deliberação que trata dos questionamentos 24 
ao CAU/BR sobre pontos questionáveis nas resoluções e no SICCAU, já 25 

apontadas pelos conselheiros (DEMITRI); 26 

6.4- Apresentação e aprovação de Deliberação que se refere ao procedimento 27 

de inscrição em dívida ativa e cobranças de multas e anuidades. (DEMITRI) 28 

7-Outros Assuntos. 29 

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 30 

O Presidente Odilo Almeida Filho cumprimentou a todos e começou a reunião 31 
solicitando a inversão da pauta, propondo iniciar com as apresentações para 32 
que os técnicos expositores pudessem ser liberados e determinou que o 33 



 
 

 

procedimento a ser adotado com relação à leitura e aprovação da Ata da 34 
reunião anterior será enviar a minuta da Ata para os conselheiros, aguardar 35 
dois dias e se não houver considerações, será considerada aprovada. Todos 36 
conselheiros presentes concordaram com o novo procedimento e a pauta da 37 

reunião foi aprovada.  38 

O presidente Odilo comunicou então a presença dos conselheiros federais 39 
Napoleão Ferreira da Silva Neto e Antônio Luciano Lima Guimarães que foram 40 

convidados para participar nas discussões sobre as deliberações que tratam de 41 

algumas resoluções federais. 42 

O presidente Odilo solicitou ao Tibério, contador do CAU/CE, que iniciasse a 43 
apresentação da prestação de contas do mês de março. Antes da 44 

apresentação, o conselheiro federal Napoleão pediu a palavra e informou que a 45 

prestação de contas do exercício 2014 do CAU/CE foi elogiada pelo CAU/BR. 46 

Com a palavra, Tibério explicou que sempre inicia a apresentação de forma 47 
genérica explicando os vários cenários previstos e depois mostra a execução 48 
do plano de ação no mês de março. (ver anexo - prestação de contas 49 

Marc/2015). Foram feitos alguns questionamentos que foram esclarecidos no 50 
decorrer da apresentação: o conselheiro Euler sugeriu que no quadro 4- 51 
Receitas fossem colocados o nº RRT e o nº anuidades por mês e o conselheiro 52 

Carlos Augusto sugeriu fazer gráfico com a despesa total: gráfico 6: RELAÇÃO 53 
DESPESAS X DESPESAS PESSOAL.O gerente- geral Erismar Silva se 54 

manifestou falando sobre o próximo reajuste de pessoal  tendo em vista a data- 55 
base ser em maio e que precisa da autorização do plenário. Explicou ainda que 56 
a aplicação do índice de reajuste do INPC, (01/05/2014 a 30/04/2015) a partir 57 

de 01/05/2015 não extrapolará o limite de 55% da folha corrente líquida 58 

estabelecido pelo CAU/BR. Sem outras manifestações, a apresentação foi 59 
elogiada pelos conselheiros e foi colocada em discussão e em votação foi 60 
aprovada por unanimidade. O presidente Odilo passou ao próximo ponto da 61 

pauta: apresentação do relatório de serviço do GETEC/mês de abril e explicou 62 
que não será realizada por conta da ausência da gerente técnica Juliana 63 

justificada por motivos de problemas de saúde e que os objetivos dessas 64 
apresentações mensais é estabelecer parâmetros comparativos internamente e 65 
com os outros CAU (UF)s. Informou então que a apresentação será enviada 66 

aos conselheiros por e-mail. Para cumprir a pauta muito extensa, o presidente 67 
propôs o seguinte procedimento: apresentação dos temas das deliberações, 68 

abertura de inscrições com 3min para intervenção dos conselheiros. Na 69 
sequencia, o presidente Odilo falou que foi realizada no dia 7 de maio a 70 
licitação para a contratação da Assessoria Jurídica e Administrativa onde se 71 

inscreveram 04(quatro) empresas, porém somente 01 (uma) apresentou 72 
proposta, por isso foi fracassada e que uma nova licitação será realizada.  A 73 
necessidade dessa licitação deu-se por conta da cessão do advogado Demitri 74 
ao governo do estado, a pedido do governador, para exercer cargo 75 

comissionado. O presidente solicitou então ao Demitri que iniciasse a 76 
apresentação sobre as deliberações. Demitri explicou que a deliberação 77 
proposta sobre a cobrança de multas /dívidas (Res.22 CAU/BR) é um assunto 78 

muito técnico quanto aos aspectos de cobrança da dívida ativa e que elaborou 79 



 
 

 

as propostas de deliberações com procedimentos de cobranças tributárias das 80 
anuidades e não tributárias das multas. Informou que as propostas foram 81 
elaboradas inspiradas nas deliberações do conselho federal de educação física 82 
com as devidas adaptações. Ele passou rapidamente na tela as deliberações 83 
para mostrar a complexidade e sugeriu então, que a CAF- Comissão 84 

Administrativa e Financeira do CAU/CE, fizesse uma leitura mais detalhada 85 
pois não poderia fazê-lo em 15 minutos e disponibilizando-se  para uma nova 86 
discussão posteriormente se necessário. O presidente então pediu que fosse 87 
apresentada uma síntese para os convidados e explicou o problema 88 
rapidamente: que pela lei 12.378 o CAU não pode cobrar judicialmente e nem 89 

administrativamente anuidades em atrasos. Entretanto uma lei posterior diz o 90 
contrário, revogando o teor da lei anterior, diz que o conselho deve cobrar 91 
porque é um tributo. Se o CAU não cobrar vai ser responsabilizado perante os  92 

órgãos de fiscalização por descumprir a lei e que deve incorrer na inscrição à 93 
dívida ativa dos inadimplentes. Quanto ao SPC não há responsabilidade em 94 
não inscrever, é uma prerrogativa de o CAU fazê-lo ou não. Demitri falou que o 95 

preocupante é a não cobrança porque tanto a constituição como a lei 12.514 de 96 
2011 caracterizam a anuidade como um tributo, os tributos são irrenunciáveis, 97 
e que o gestor está deixando de recolher. Este fato fundamenta também a 98 

outra deliberação de consulta ao CAU/BR. Continuando, falou que com relação 99 
a formatação , não sabe se é a modalidade correta seja a de Deliberação 100 

Plenária, por conta da omissão do regimento geral do CAU/BR  e do regimento 101 
interno do CAU/CE. Por não ser normativa não há necessidade de organizá-la 102 
em artigos e parágrafos e que os pontos apresentados para deliberação são os 103 

seguintes: O primeiro ponto levantado foi sobre a inconstitucionalidade na 104 
cobrança da anuidade, o segundo ponto cita as legislações: a constituição 105 

federal e lei federal 12.514 de 2011 que faz referencia às cobranças de 106 
anuidades com dispositivos de normas gerais aos Conselhos. Em resumo: a 107 

Deliberação encaminha os questionamentos ao CAU/BR, mas existem as 108 
seguintes dúvidas. Pergunta o presidente Odilo: Se a deliberação é para 109 

registrar que o plenário aprovou os questionamentos, a presidência pode 110 
encaminhar ao CAU/BR com outro formato? O que deveremos encaminhar ao 111 
CAU/BR? Solicitação de esclarecimentos sobre isso ou manifesta o 112 

entendimento? A forma tem que ser a mais objetiva possível. 113 

Proposta de encaminhamento-  114 

1-Tratar os quatro pontos na mesma correspondência ou cada ponto em 115 
correspondências separadas. O presidente Odilo sugere que seja elaborada 116 

uma minuta de uma nova resolução para cada ponto; O conselheiro Napoleão 117 

falou que seria melhor o CAU/CE levantar as questões e as medidas que o 118 

CAU/CE pode deliberar não devem ficar esperando pelo CAU/BR.Demitri 119 
manifestou-se citando o art. 34 da lei do CAU, onde cada CAU é 120 

administrativamente autônomo. A área técnica é subordinada ao CAU/BR, não 121 
é ideal que o CAU/CE emita Resolução. O Conselheiro Federal Napoleão 122 
rebateu falando que não podemos esperar pelo CAU/BR. Temos que resolver. 123 
Quem emite RRT é o CAU/CE. O Conselheiro Federal Luciano Guimarães 124 

citou dois pontos para reflexão: 125 



 
 

 

1º) Levar em consideração a competência de cada entidade e 2º) evitar a briga 126 
fiscal. Falou que se deve manter a unidade do CAU. Os CAU (UF) não tem 127 
competência para regulamentar a lei. Melhor separar os temas para consultar o 128 
CAU/BR e enviar as contribuições ao CAU/BR. Os conselheiros Napoleão e 129 
Carlos Augusto se manifestaram e após a discussão presidente Odilo fez a 130 

seguinte proposta de encaminhamento: 1- Que se separem os temas, 2-Que 131 
seja  apresentado como sugestão de redação ou minuta e 3-Que não devemos 132 
esperar pelo CAU/BR, devemos procurar soluções administrativas que não 133 

passem pelo CAU/BR. 134 

Demitri ainda explicou vários pontos das deliberações. O conselheiro Napoleão 135 
falou que existe uma diversidade no país. Como se vai fazer com a cobrança? 136 
O Como Fazer pode ser deliberado pelo plenário. A inadimplência está em 40% 137 

no país. O Plenário precisa decidir uma forma de cobrar. Foi solicitado o envio 138 

das deliberações por e-mail para os conselheiros. 139 

O presidente Odilo então prosseguiu a reunião passando aos informes da 140 

presidência: 1- A participação do CAU /CE em reunião no dia 17 de março, na 141 
FAP- Faculdade Paraíso no Juazeiro do Norte; 2-Comunicou que será 142 

realizada licitação para a contratação da assessoria de comunicação; 3-As 143 
ações de comunicação e o Plano de Fiscalização – será utilizado o aplicativo 144 
MobiArq  no plano de fiscalização;4-Presença do CAU no interior- 145 

Representações honoríficas do CAU no interior. Deverão ser realizados 146 
seminários e eleições de agentes do CAU nos municípios. O conselheiro 147 

Napoleão pediu a palavra e comentou sobre os Escritórios descentralizados. 148 
Disse que está sendo estudado na COA, o modelo do Mato Grosso do Sul. O 149 
presidente Odilo esclareceu que o nosso modelo é o do Paraná. 5- Sobre o 150 

tira-dúvidas comentou sobre o sucesso deste projeto- já na sua 2ª reunião. Foi 151 

sugerido pelos participantes do TIRA-DÚVIDAS CAU: uma reunião 152 
extraordinária do plenário do CAU/CE aberta para participação dos arquitetos e 153 
urbanistas para tratar de temas nacionais e quando for possível regionais e 154 

locais 6- O presidente Odilo solicitou que o conselheiro Bruno Braga 155 
comentasse sobre o FJAL, que foi realizado no período de 06-08 de maio de 156 
2015. Bruno falou que o evento foi um sucesso e agradeceu o apoio recebido. 157 

7- O presidente Odilo informou que tem sido demandado e visitado por 158 
prefeitos para participar de Debates, Seminários e Conferencias sobre temas 159 
relacionados a Arquitetura e Urbanismo. Recentemente o CAU/CE recebeu 160 
convites para ir a Jaguaruana e Pacajus. 8- Informou que na próxima semana 161 
acontecerá em 22/05/2015, a Reunião Plenária Ampliada do CAU/BR em 162 

Brasília. Desta forma o vice-presidente assumirá a presidência do CAU/CE no 163 

período de 20-22 de maio. E que participará no dia 20 de reunião CAU e CEAU  164 

em Brasília e que estará com  os auditores do TCU- fazendo a Apresentação 165 
das tabelas de honorários do CAU.A intenção é que o uso seja divulgado.9- 166 

Informou que no período de 12-19 de junho o Delberg assumirá a presidência, 167 
por motivo de viagem e que irá fazer também uma apresentação da Tabela de 168 
honorários em Lisboa.10-Informou sobre os ofícios encaminhados: 1- ao 169 
presidente do CREA, solicitando a realização de reunião e ao Governo do 170 
Estado,prefeitura de Fortaleza  e a Secretaria das Cidades solicitando 171 



 
 

 

audiências.11- Informou também sobre a Reunião agendada para  18 de maio 172 
no SINDUSCON, apresentação da tabela;12- Informou que no dia 19 de maio 173 
acontecerá a 2ª reunião do CEAU. Solicitou que fossem feitos os contatos com 174 
o pres. da FNA, Fernando Costa  e com a  ABEA, solicitando os dois nomes 175 
para a representa-los.Informando  também que já foram enviados ofícios para 176 

as entidades que não tem representações estaduais para a indicação dos 177 
nomes. 13- último informe da presidência - sobre o oficio do ministério público 178 
federal, solicitando explicações sobre os fatos relatados por manifestante 179 
sigiloso, relacionados a resolução 75 CAU/BR.O presidente apresentou a 180 
minuta da resposta do CAU/CE ,a Deliberação da CEP e o parecer jurídico. 181 

Demitri solicitou a palavra e explicou sobre a responsabilidade de colocação da 182 
placa. O conselheiro Paulo Hermano solicitou uma cópia da denúncia para 183 
saber qual o procedimento que ele irá adotar uma vez que foi citado e 184 

ponderou que o denunciante poderia ter usado outro caminho. O conselheiro 185 
federal Napoleão manifestou-se dizendo que a denuncia é sem fundamento e 186 
que o Ministério Público não deveria ter aceitado a denuncia. Falou que a 187 

Resolução está equivocada e tem gerado problemas em todo o Brasil. Ele 188 
solicitou ao CAU/BR rever a Resolução. Difamar colegas é objeto de processo 189 
ético e existem sanções. O conselheiro Euler ponderou que cabe ao ministério 190 

público arguir ao CAU, ele está fazendo o seu papel. Porque não se conseguiu 191 
o alinhamento com a gerencia geral sobre essa questão? Como o funcionário 192 

está sendo treinado para que ele esteja contra o conselho.  O conselheiro 193 
federal Luciano ponderou que o denunciante é um profissional, é uma questão 194 
de ética e que os profissionais tenham o compromisso com suas obrigações, o 195 

artigo precisa ser regulamentado. 196 

5.2 – Informes dos Conselheiros 197 

1-O conselheiro Euler informou a existência do site “Help serviços de 198 

arquitetura” cujo anuncio circula nas redes sociais (fb); 199 

2- Custódio e Euler participaram de discussão sobre projeto pedagógico e 200 

sobre a reunião CEF; 201 

3- Stone Fair- sobre a feira considerou que a mesma ainda não foi interessante 202 

para os arquitetos; 203 

4-Na Reunião dos coordenadores das CEPs foram discutidos os seguintes 204 
assuntos: 1- Cadastros de cursos de graduação-  solicitação do CAU/BR;2- 205 
Mobilidade profissional- a partir da ação onde está o arquiteto antes e depois;3- 206 
Exercício do profissional temporário- no Mercosul e em Portugal já existem os 207 

convênios ;4-Creditação dos cursos- é um selo de qualidade. O Conselheiro 208 
Euler externou a seguinte preocupação: O Brasil já tem três instituições com 209 
foco no estudante estrangeiro-Como se fará projeto pedagógico do curso? E 210 

perguntou: Irão montar uma rede para ser compartilhado com todos os CAU 211 

UFs? 212 

O conselheiro Luciano Guimarães: comentou sobre o nº de profissionais que 213 
estão entrando e quantos são os que saem? É preciso ter cuidado com as 214 



 
 

 

universidades que estão sendo criadas. O conselheiro Euler comentou que o 215 

reconhecimento dos cursos é feito muito tardiamente. 216 

O conselheiro Federal Luciano Guimarães falou sobre a COMISSÃO DE 217 
POLÍTICA URBANA/CAU/BR – a ideia é mandar os relatórios para os 218 
CAU/UFs, pois é incrível a quantidade de projetos que estão em análise no 219 

Congresso. 220 

O conselheiro federal Napoleão coordenador da Comissão de Ética do CAU/BR 221 
falou sobre 1º Encontro do Nordeste que será em Natal, dia 29 de maio, sexta-222 

feira. 223 

O presidente Odilo informou sobre a posse solene dos Conselheiros do 224 

CAU/CE está prevista para o dia 03 de julho de 2015. 225 

E para encerrar a reunião o presidente Odilo apresentou a nova composição 226 
das comissões, explicando a necessidade de se montar uma estratégia para 227 

garantir o funcionamento das comissões tendo em vista os pedidos de licença 228 
de dois conselheiros. Colocada em discussão e em votação foi aprovada a 229 

nova composição das comissões do CAU/CE, que se encontra em ANEXO. 230 
Sem nada mais a tratar, o presidente Odilo declarou encerrada a reunião, às 21 231 

horas e 20 minutos. 232 

Fortaleza, 12 de maio de 2015. 233 

 234 

___________________________ 235 

Odilo Almeida Filho 236 
Presidente 237 

 238 

___________________________ 239 

Vania Lima Araripe 240 

Chefe de Gabinete 241 

 242 

Conselheiros presentes: 243 

Delberg Ponce de Leon, Antônio Custódio dos Santos Neto, Bruno Melo Braga, 244 

Euler Sobreira Muniz, Paulo Hermano Mota Barroso e Carlos Augusto Lopes 245 

Freire. 246 

 247 
Convidados: 248 
Napoleão Ferreira da Silva Neto - Conselheiro Federal 249 
Antônio Luciano Lima Guimarães- Suplente de Conselheiro Federal 250 


