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49ªREUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO  DO CEARÁ 
FORTALEZA - CE, 10 DE NOVEMBRO DE 2015. 
Início: 19h00min - Término: 21h: 30min, Local – CAU/CE. 

ATA 
Abertura: A 49ªReunião Plenária Ordinária foi aberta às19 h pelo Presidente 1 

do CAU/CE Odilo Almeida Filho. 2 

Presentes: o Presidente do CAU/CE Odilo Almeida Filho, o vice-presidente 3 
Delberg Ponce de Leon e os Conselheiros Carlos Augusto Lopes Freire, Bruno 4 
Melo Braga e Marcely Luíza Barreira Portela. Convidados: Conselheiro Federal  5 

Napoleão Ferreira da Silva Neto e  Thereza Neumann, presidente do Sindicato 6 

dos Engenheiros do Ceará (Senge-Ce). 7 

Pauta da Reunião 8 
1-Leitura e aprovação da Ata da Reunião Plenária Ordinária nº48 de 9 
06/10/2015. 10 

2-Apresentação e aprovação da Pauta. 11 
3-Apresentação e aprovação da Prestação de Contas CAU/CE-julho, agosto e 12 
setembro. 13 

4-Apresentação do Relatório de Serviço da Gerência Técnica- setembro e 14 
outubro /2015 15 

5-Apresentações de processos para distribuição em Plenária  16 
6-Apresentação do Recurso (processo nº 1000009533/2014) para análise e 17 
deliberação do Plenário 18 

7-Instrução dos Processos de CAT-A 19 

8- Convênios DAE e SEUMA.  20 
9- Informes gerais  21 
9.1- da Presidência 22 

9.2 - dos Conselheiros  23 
10- Outros Assuntos 24 

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 25 
Após a verificação do quórum, o presidente Odilo iniciou a reunião 26 
apresentando a convidada eng.ª Thereza Neumann, presidente do Sindicato 27 

dos Engenheiros do Ceará(Senge-CE) e em seguida passou-lhe  a palavra. 28 
Thereza Neumann agradeceu o convite e falou sobre as grandes lutas sindicais 29 

envolvendo as categorias de engenheiros e arquitetos e as demais profissões 30 
que estão associadas no SENGE-CE e explicou que o registro do sindicato no 31 
Ministério do trabalho foi feito como representação de Engenheiros. Ao longo 32 

do tempo outras profissões foram agregadas, mas nunca registradas. Explicou 33 
que mesmo assim foram feitos vários acordos envolvendo engenheiros e 34 
arquitetos, mas este ano ao tentar registrar o acordo no SINDUSCON não 35 
conseguiu, pois a representação legal era somente de engenheiros. A 36 

orientação para resolver essa questão será entrar com alteração no Ministério. 37 
Continuando, Thereza Neumann falou que o objetivo da visita ao CAU/CE é 38 
apresentar a situação e saber se é interesse dos arquitetos regularizar a 39 

situação no Ministério enfatizando que “apesar da separação dos Conselhos, 40 
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ela não consegue ver a separação das atividades de cada profissão e de tanto 41 
participar de fóruns e trabalhos conjuntos, não tem porque fazer trabalhos 42 
separados”, e citou o trabalho recente de elaboração do TR para a Inspeção 43 
Predial com equipe interdisciplinar, envolvendo CREA/CAU/SENGE. O 44 
presidente Odilo e o vice-presidente Delberg manifestaram-se, corroborando 45 

com a mesma visão de trabalharem integradamente. Tereza Neumann afirmou 46 
que o Sindicato não exclui os arquitetos e estamos juntos na luta para melhorar 47 
as condições e exemplificou falando sobre as negociações da questão salarial 48 
e o Plano de saúde. Temos que ter uma Campanha de Sindicalização para os 49 
arquitetos, engenheiros e as outras profissões.  50 

O Conselheiro Federal Napoleão manifestou-se favorável que os arquitetos 51 
continuem no SENGE, mas fazendo a ressalva que o nome deva ser mudado. 52 
Opinou também que o SENGE deveria ter assento no Colegiado Permanente 53 

das Entidades Estaduais dos Arquitetos e Urbanistas - CEAU/CE. 54 
O presidente Odilo comentou que no inicio da década de 90, tínhamos 01 55 
escola de arquitetura com 200 alunos e hoje temos 11 escolas com 4.500 56 

estudantes e que aproximadamente em 2012 tínhamos 1.200 arquitetos 57 
registrados e em 2015, 2.000 registros concluindo que já existe a base para um 58 
sindicato de arquitetos, mas é oportuno que se reconheça a representatividade 59 

do SENGE e deve ser fortalecido. A discussão deverá ser feita em torno da 60 
questão: decidir se os arquitetos permanecem no SENGE e o nome terá que 61 

ser mudado ou se os arquitetos vão criar um Sindicato de Arquitetos e 62 
Urbanistas.  63 
O presidente Odilo agradeceu a presença da presidente e disse que torce para 64 

que os arquitetos permaneçam no SENGE uma vez que os interesses são os 65 
mesmos. 66 

O presidente Odilo deu continuidade à reunião lendo a pauta e com relação ao 67 
primeiro item perguntou se os conselheiros fariam algum destaque a respeito 68 

da Ata da reunião plenária anterior (06/10/2015). Em não havendo 69 
manifestação a Ata da 48ªReunião Plenária Ordinária realizada em 06/10/2015 70 

foi aprovada. Em seguida informou que alguns itens da pauta estariam 71 
prejudicados e perguntou se haveriam outras alterações na pauta. O 72 
conselheiro Carlos Augusto solicitou a inclusão de item na pauta, sobre o 73 

Seminário da CED em Florianópolis. 74 
Na sequencia, o presidente Odilo solicitou ao contador do CAU/CE, Tibério 75 

Sampaio que fizesse a apresentação da Prestação de Contas do CAU/CE 76 
referente ao 3º Trimestre/2015 informando que a mesma já foi aprovada na 77 
Comissão de Administração e Finanças. 78 

Tibério iniciou a apresentação informando que houve alteração no Centro de 79 
Custos em função de adaptações no orçamento anual as quais foram 80 

apresentadas em várias laminas. Destacou que os setores de fiscalização e 81 
manutenção têm os custos mais altos e cerca de 60 % já foi executado. (dados 82 

de setembro). O presidente Odilo ponderou que apesar da crise econômica não 83 
houve muita repercussão na arrecadação. O gerente geral manifestou-se sobre 84 
a cobrança dos RRTs não pagos e complementou dizendo que o CAU tem que 85 
incrementar novas receitas e manter o controle rigoroso das despesas.  86 
O presidente Odilo solicitou à Gerencia Técnica que apresentasse, a partir do 87 
próximo mês, um relatório similar ao do CAU/PR e mostrou o modelo que 88 
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contém vários dados importantes, citando como exemplo, a informação sobre a 89 
evolução mensal dos nº de inadimplentes . 90 
O conselheiro federal Napoleão pronunciou-se a respeito do RRT dizendo que 91 
a Comissão do CAU/BR realizará em Curitiba um seminário de um dia para 92 
discutir a valorização do RRT. Como fazer para que os arquitetos vejam o RRT 93 

não como tributo e sim como um elemento de valorização profissional. Foi 94 
sugerido que fosse estabelecida uma plataforma para que o CAT-A possa ser 95 
similar ao Curriculum Lattes, incentivando o Registro de Responsabilidade 96 
Técnica para a formação de Acervo Técnico do profissional. 97 
Segundo o Conselheiro Napoleão, o não pagamento de anuidade e de RRT 98 

podem ser considerados falta ética e que este assunto será discutido no 99 
seminário da CED e o processo pode deixar de ser de Exercício Profissional 100 
para ser de Ética. Comentou sobre o CAU/AL que conseguiu duplicar a receita 101 

com uma campanha de valorização de RRT e uma abordagem da fiscalização 102 
mais conciliatória. 103 
O conselheiro Napoleão informou que no dia 16 de novembro haverá uma 104 

reunião da Comissão e se comprometeu de trazer o resultado do seminário 105 
sobre o assunto da valorização profissional e do RRT. 106 
Na sequencia, o presidente Odilo colocou em votação, prestação de contas do 107 

3º trimestre/2015 do CAU/CE que foi aprovada por unanimidade pelos  108 
conselheiros presentes. O conselheiro Carlos Augusto solicitou a palavra para 109 

dar um depoimento pessoal sobre a importância do registro das atividades 110 
profissionais no CAU, quando necessitou do Acervo Técnico para o concurso 111 
para a PMF. 112 

O presidente Odilo lembrou que existe em elaboração, uma campanha de 113 
valorização do RRT e que está parada e solicitou ao gerente geral que 114 

cobrasse da Assessoria de Comunicação  a entrega da Campanha para a 115 
próxima semana. 116 

O presidente Odilo passou ao próximo ponto da pauta: Apresentação do 117 
Recurso (processo nº 1000009533/2014) para análise e deliberação do 118 

Plenário e solicitou que o gerente geral Erismar fizesse a apresentação. 119 
Erismar falou tratar-se de um recurso ao plenário contra a decisão da 120 
Comissão de Exercício Profissional.  121 

Após as discussões o presidente Odilo colocou em votação o relatório da 122 
comissão referente ao processo nº 1000009533/2014. A votação resultou em 123 

03 votos a favor da manutenção do parecer da Comissão e uma abstenção. 124 
Na sequencia, o presidente Odilo solicitou ao gerente geral que explicasse o 125 
próximo item da pauta – a Deliberação sobre a analise de CAT-A. Erismar 126 

explicou que o procedimento de analisar, instruir e encaminhar para a 127 
comissão a partir da aprovação da deliberação seria feito pelos técnicos. Após 128 

a leitura da minuta da Deliberação nº39, a mesma foi colocada em votação, 129 
sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. 130 

Em seguida o presidente Odilo apresentou o próximo ponto da pauta-131 
Convênios com a SEUMA e DAE. Sobre a minuta do convênio com a 132 
SEUMA/PMF, esclareceu tratar-se da automatização de Alvarás para projetos 133 
de acordo com os parâmetros urbanísticos relevantes. Foi explicado que a 134 
fiscalização será aleatória e por amostragem, ou seja, o profissional será 135 
autuado pelo código de ética, pelo descumprimento da lei. 136 
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O gerente geral explicou que, segundo o CAU/BR, o procedimento solicitado 137 
pela SEUMA por uma questão de segurança, não é possível de fazer - que 138 
seria o link do RRT para ALVARÁS na SEUMA, entretanto, mediante 139 
solicitação do órgão, seriam fornecidos relatórios. O conselheiro Napoleão 140 
sugeriu que essa questão fosse levada pelo presidente para discussão no 141 

CSC. 142 
O convenio com o DAE encontra-se em elaboração e foi retirado de pauta.  143 
O presidente Odilo referindo-se a solicitação do conselheiro Carlos Augusto 144 
informou sobre a importância do Coordenador da CED/CE, conselheiro Carlos 145 
Augusto, participar do próximo encontro da CED-CAU/BR que ocorrerá nos 146 

dias 26 e 27 de novembro, em Florianópolis. O Plenário manifestou-se 147 
favorável à solicitação.  148 
O conselheiro Carlos Augusto indagou sobre os processos da Comissão de 149 

Ética que foram analisados e entregues para que fosse comunicado aos 150 
interessados a decisão da Comissão. O Gerente Geral se comprometeu de 151 
encaminhá-los o mais rápido possível. 152 

Na sequencia o presidente Odilo passou aos informes da presidência, 153 
destacando: 1- Em 11 de novembro será realizada a ultima mesa do FORUM 154 
HÉLIO DUARTE | EXERCÍCIO PROFISSIONAL, programação integrante das 155 

comemorações dos 50anos do CAU/UFC com a participação dos arquitetos 156 
Napoleão Ferreira, Odilo Almeida filho, Custódio Santos e Luciano Ramos. 2-157 

Em 18 de novembro será realizado na FIEC, o encontro promovido pelo 158 
IAB/CE-Arquitetura e Urbanismo em Debate | Fortaleza 2040, às 19:00horas 159 
com a Palestra do Arq. Fausto Nilo. 3- Homenageado o arq. Delberg Ponce de 160 

Leon na abertura da Semana de Arquitetura e Urbanismo-SEMAU/ FIC. 4-Em 161 
3/11, O pres. do CAU/CE realizou palestra “Atuação profissional do (a) 162 

arquiteto (a) e urbanista” para estudantes do Instituto Superior de Teologia 163 
Aplicada (INTA), em Sobral, na abertura da Semana de Arquitetura que contou 164 

também com a presença da conselheira Marcely Barreira Portela. 5-Enviado ao 165 
proprietário do imóvel sede do CAU/CE uma proposta de redução do aluguel 166 

enquanto continuam as buscas de um imóvel cujo aluguel não ultrapasse a 167 
R$6.000,00. 6- Ainda visando solucionar um aluguel mais barato para o 168 
CAU/CE, o presidente Odilo informou que o IAB/CE acionou o SESI para 169 

discutir o retorno dos termos de comodato do edifício em frente ao passeio 170 
público. 7-O CAU/CE em parceria com o IAB/CE, estão elaborando a 171 

programação para o Dia do Arquiteto (15 de dezembro) que será comemorado 172 
no dia 12 de dezembro-sábado no Passeio Público e no dia 15 com a abertura 173 
da exposição dos trabalhos selecionados do 4º premio para estudantes de 174 

arquitetura e urbanismo, no Centro Dragão do Mar. 8-Em 11 de novembro o 175 
presidente do CAU/CE realizou palestra para os alunos concludentes do 176 

CAU/UFC. 9-Em 26 de novembro, quinta-feira, o presidente do CAU/CE 177 
realizará palestra para os alunos da FJN em Juazeiro do Norte. O Conselheiro 178 

Napoleão Ferreira colocou-se à disposição para acompanhar o presidente, sem 179 
custos para o CAU. 10- Em 19 e 20 de novembro acontecerá o Fórum dos 180 
presidentes do CAU em Belém /PA. 11-O presidente Odilo informou que no 181 
período de 27/11 -04/12 realizará viagem ao Cabo Verde e Angola, à convite 182 
do Ordem de Arquitetos de Angola/Convenio CAU/BR.12- I nformou  sobre a 183 
realização dos encontros  em Brasília : em novembro, nos dias  12-13  será 184 
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realizado o 2º Encontro Temático da CEP,  nos dia 16,17 e 18 – Seminário de 185 
Treinamento de Advogados do CAU com palestra do presidente do CAU/CE 186 
neste evento. 13-o CAU/BR e BB estão trabalhando uma proposta para uma 187 
linha de credito para financiar serviços de arquitetura /material de construção e 188 
que a referencia será a tabela de honorários do CAU. 14- Será realizado no dia 189 

12 de dezembro o seminário Nacional das Comissões de Ética e Disciplina – 190 
CED. 15-Dia 25 nov. quarta-feira, será realizado curso para os CAU UF para 191 
formação de multiplicadores da Tabela de Honorários. Ao concluir os informes 192 

da presidência, o presidente Odilo facultou a palavra aos demais conselheiros.  193 

O Conselheiro Napoleão comentou sobre a Conciliação, procedimento para 194 
que não se instale processos éticos. Cada CAU criará seu normativo. O CAU/ 195 
RN já fez um normativo (solicitar a matéria) e o conciliador deve ser o 196 

coordenador da CED. Falou também que no normativo CAU/BR, que está em 197 
elaboração, cabe conciliação, desde que a denúncia não comprometa o 198 

interesse público.   199 

Sem mais nada a tratar, o presidente Odilo declarou encerrada a reunião, às 21 200 

horas e 30 minutos. 201 

Fortaleza, 10 de novembro de 2015. 202 

 203 

_________________________________ 204 

Odilo Almeida Filho 205 
 Presidente  206 

 207 

_________________________________                              208 

Vania Lima Araripe 209 
Chefe de Gabinete 210 
 211 

Conselheiros presentes: Delberg Ponce de Leon, Carlos Augusto Lopes 212 

Freire, Bruno Melo Braga e Marcely Luíza Barreira Portela.  213 

Convidados: Napoleão Ferreira da Silva Neto, Conselheiro federal e Thereza 214 

Neumann, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Ceará (Senge-Ce). 215 

 216 


