
 
 

 

50ªREUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 
URBANISMO  DO CEARÁ 2 
FORTALEZA - CE, 08 DE DEZEMBRO DE 2015. 
Início: 19h15min - Término: 21h: 20min, Local – CAU/CE. 
ATA 
Abertura: A 50ªReunião Plenária Ordinária foi aberta às 19 h: 15 min. pelo 3 

Vice-Presidente do CAU/CE Delberg Ponce de Leon. 4 

Verificação de quórum: Presentes: Vice- Presidente Delberg Ponce de Leon e 5 
os Conselheiros Antônio Custódio dos Santos Neto, o Conselheiro Bruno Melo 6 
Braga, o Conselheiros Paulo Hermano Mota Barroso, Carlos Augusto Lopes 7 
Freire, Francisco Sergio Facó Pimentel e o convidado o conselheiro federal 8 
Antônio Luciano de Lima Guimarães. Verificou-se quórum para o início da 9 

reunião com a seguinte pauta: 10 
1-Leitura e aprovação da Ata da Reunião Plenária Ordinária nº49 de 11 

10/11/2015. 12 
2-Apresentação e aprovação da Pauta. 13 
3-Apresentação e aprovação da Prestação de Contas CAU/CE outubro/2015 14 
4-Apresentação do Relatório de Serviço da Gerência Técnica- outubro e 15 

novembro /2015 16 
5-Apresentação Discussão e Deliberação sobre o horário de funcionamento 17 

CAU/CE: Fim de Ano e 2016 18 
6-Apresentação Discussão e Deliberação sobre o Calendário das Reuniões do 19 
CAU/CE -2016 20 

7- Informes gerais  21 
7.1- da Presidência 22 

7.2 - dos Conselheiros  23 

8- Outros Assuntos 24 

 25 
DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 26 
O Vice-Presidente Delberg Ponce de Leon cumprimentando a todos iniciou a 27 
reunião justificou a ausência do Presidente Odilo Almeida Filho que por motivo 28 

de doença não participaria da Plenária. Na sequencia solicitou ao contador do 29 
CAU/CE Tibério Sampaio que apresentasse o Relatório da prestação de contas 30 
de outubro /2015. Com a palavra, Tibério explicou, com o apoio de nove  31 
laminas, a execução do orçamento até outubro - Prestação de Contas 32 

Outubro/2015 ( anexo 1). 33 

Logo após a apresentação, o presidente em exercício Delberg Ponce de Leon 34 

solicitou que Tibério relatasse sobre o Encontro dos Contadores e Gestores 35 

Financeiros do CAU, ocorrido em 25-27 de novembro em Brasília /DF. Tibério 36 

informou que todos os CAU (UF) enviaram representantes e destacou os 37 
seguintes pontos: Cobranças do TCU – Saldo patrimonial/treinamentos/qual o 38 

resultado dos gastos para a sociedade. Comunicou que foi feita a unificação do 39 
Plano de Contas dos CAU’s. O sistema contábil do sistema CAU foi elogiado 40 

pelo TCU. 41 

Foi apresentado o sistema de transparência para facilitar o acesso no site e 42 

que teremos uma resolução para a apresentação trimestral das contas. 43 



 
 

 

Também foi feita a apresentação do programa desburocratização e abordado  44 

temas como o Planejamento Estratégico , Reforma gerencial, CSC.. 45 

Foi comentado e informado sobre a taxa bancária diferenciada – por exemplo, 46 
de 1,5 no Ceara e de 9.0 no Amazonas. Apos as negociações com o BB foi 47 
feito o protocolo de intenções com o BB igualando todas as taxas à taxa 48 

praticada no Ceará.  49 

O conselheiro Custódio solicitando a palavra ponderou que o valor dos gastos 50 
com a fiscalização no CAU/CE é muito alto. Foi sugerido alterar o centro de 51 

custos: fazer uma revisão do conceito de fiscalização para diferenciar a 52 
fiscalização da análise. 53 

Na sequencia o conselheiro Luciano Guimarães ponderou que os custos de 54 
fiscalização incluem toda a parte técnica do CAU/CE e em seguida fez uma 55 

crítica à apresentação visual que dificulta a compreensão da tabela 2 - 56 
Execução por Centro de Custos até out.2015 que apresenta o saldo 57 
orçamentário X orçamento executado. Foi solicitado que o gráfico seja revisto e 58 

apresentado na próxima reunião. 59 

O presidente em exercício informou que o próximo item da pauta – 60 
apresentação do relatório da Gerencia Técnica não seria apresentado e 61 

solicitou ao Gerente Geral do CAU/CE, Erismar Silva, que relatasse o próximo 62 
ponto da pauta- Deliberação sobre o horário de funcionamento CAU/CE em 63 

2016. Erismar falou que na ultima reunião das Comissões, em 24 de novembro, 64 
foi verificado que existia uma demanda para a ampliação do horário de 65 
funcionamento do CAU, nos dois turnos, manha e tarde. Isto significaria que os 66 

cargos comissionados deverão trabalhar 8 horas. Erismar leu a Resolução nº05 67 
da CAF para deliberação do Plenário. O conselheiro Paulo Hermano arguiu: se 68 

a tendência da receita do CAU é cair será que teremos receita para pagar esse 69 

acréscimo? Qual será o impacto? Erismar explicou que está sendo estudado o 70 
percentual das despesas. 71 
Delberg acentuou que existe uma demanda externa e o conselheiro Sergio 72 
Facó destacou que o atendimento pela manha é prioridade. 73 
Colocada em votação a proposta de horário do funcionamento do CAU foi 74 

aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. 75 
Em seguida foi apresentada a proposta de funcionamento do CAU para o final 76 
do ano. O Gerente Geral Erismar explicou a proposta onde o CAU/CE 77 
funcionaria da seguinte forma: no período de 21 a 24 /12/2015: expediente 78 
normal do Conselho (por escala de serviço). No dia 24/12, expediente será de 79 

9h às 12h (com atendimento ao público), em 25/12/2015- Feriado (Natal), no 80 

período de 28 a 31/12/2015:Expediente normal do Conselho (por escala de 81 

serviço). No dia 31/12, o expediente será de 9h às 12h (sem atendimento ao 82 
público), em 01/01/2016- Feriado (ANO NOVO) e em 04/01/2016- Retorno as 83 
atividades normais do CAU/CE. Colocada em discussão e votação, a proposta 84 
foi aprovada, registrando-se a abstenção do conselheiro Paulo Hermano. 85 
O presidente em exercício facultou a palavra aos conselheiros para informes. 86 
O conselheiro Sergio Facó sugeriu ao CAU realizar um workshop para orientar 87 
e alinhar os procedimentos comentando que muitos arquitetos o procuram para 88 



 
 

 

tirar dúvidas. Foi sugerido então, que o Manual do Arquiteto e Urbanista que 89 
será lançado por ocasião das comemorações do dia do arquiteto seja 90 
apresentado e discutido. 91 
O gerente geral Erismar solicitou a palavra para informar que 1- o CAU/CE 92 
recebeu da Procuradoria Geral da República correspondência sobre RRT de 93 

órgãos públicos. 94 
2- o CAU/CE recebeu oficio da Prefeitura encaminhando um parecer contrario 95 
ao entendimento do CAU, sobre uma notificação feita para a Regional I. 96 
Após algumas considerações dos conselheiros sobres os informes  e sem mais 97 
nada a tratar o presidente em exercício Delberg Ponce de Leon declarou 98 

encerrada a sessão às 20 horas e 45minutos.  99 
 100 

Fortaleza, 08 de dezembro de 2015. 101 

 102 

_______________________________________ 103 

Delberg Ponce de Leon 104 

Presidente em exercício 105 

 106 

_______________________________________ 107 

Vania Lima Araripe 108 

Chefe de Gabinete 109 
 110 

Conselheiros presentes: Antônio Custódio dos Santos Neto, Bruno Melo 111 

Braga, Paulo Hermano Mota Barroso, Carlos Augusto Lopes Freire,  Francisco 112 

Sergio Facó Pimentel. 113 

Convidado: 114 
Suplente de Conselheiro Federal: Antônio Luciano de Lima Guimarães. 115 


