
 
 

 

51ªREUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 
URBANISMO  DO CEARÁ 2 
FORTALEZA - CE, 19 DE JANEIRO DE 2016. 
Início: 18h50min. - Término: 21h: 20min, Local – CAU/CE. 
ATA 
Abertura: A 51ªReunião Plenária Ordinária foi aberta às 19 h: 00 min. pelo 3 
Presidente do CAU/CE Odilo Almeida Filho.  4 
Verificação de quórum: Presentes: Vice- Presidente Delberg Ponce de Leon 5 
e os Conselheiros Bruno Melo Braga, Paulo Hermano Mota Barroso, Carlos 6 
Augusto Lopes Freire, e como convidado o conselheiro federal Antônio 7 

Luciano Lima Guimarães. Verificado quórum, o presidente Odilo iniciou a 8 
reunião falando sobre as realizações de 2015, citando a edição do boletim com 9 

as principais realizações e que o objetivo para 2016 será ampliar as ações do 10 
CAU/CE e para isso, algumas decisões foram importantes: 1ª) a disponibilidade 11 
do vice-presidente para compartilhar a gestão administrativa com o presidente 12 
(participará das reuniões internas as terças e quartas feiras); 2ª) a ampliação 13 

do horário de atendimento do CAU/CE aos arquitetos e urbanistas a partir de 14 
01/02/2016; 3ª) a jornada de trabalho dos gestores e demais ocupantes de 15 
cargos comissionados – livre provimento será de 8 horas/dia; 4ª) ter iniciado 16 

um calendário de eventos comuns com Entidades que será muito benéfico para 17 
toda a categoria; 5ª), reduzir a despesa do aluguel da sede, com a devolução 18 

do auditório para o locador - Delberg elaborará o projeto de adaptação. O 19 

presidente Odilo ressaltou a importância do compromisso dos empregados 20 

com a melhoria do atendimento e resolutividade das demandas em 2016. O 21 
presidente Odilo apresentou um histórico das Tabelas, iniciada com o Paulo 22 

Hermano e com o IAB, e agora em todo Brasil. Destacou que na próxima 23 
reunião com a CAIXA em fevereiro, serão discutidos os procedimentos de 24 
análise dos projetos e Orçamento, de acordo com orientação interna 25 

complementar ao SINAPI. 26 
Em seguida solicitou ao contador do CAU/CE, Tibério Sampaio, que 27 

apresentasse a prestação de contas do 4ºTrimestre/2015. Após discussão e 28 
votação foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. 29 
Solicitando a palavra, o gerente geral Erismar falou sobre a auditoria que será 30 

iniciada em fevereiro e falou também sobre a obrigação das informações no 31 

Portal da Transparência. O presidente Odilo falou sobre a elaboração do 32 
relatório padrão de indicadores definido pelos CAUs (modelo do CAU/PR).Em 33 
seguida solicitou que o analista Luiz Claudio apresentasse o relatório da 34 

Gerencia Técnica. A apresentação do relatório foi feita para os três setores: 35 
Análise, Atendimento e Fiscalização. O conselheiro federal Luciano 36 
Guimarães pediu a palavra e fez os seguintes comentários: No Ceara 95% dos 37 
arquitetos atuam em Fortaleza e RMF. A questão é complicada porque abre 38 
espaço para o exercício ilegal da profissão. Trabalhar essa questão é 39 

importante. O presidente Odilo esclareceu que, em fevereiro, será colocado no 40 
site do CAU/CE um link com os nomes dos profissionais que querem ter o seu 41 
nome e especialização divulgados e serão feitas propagandas de rádio 42 

incentivando a contratação de arquitetos. 43 
Os conselheiros Paulo Hermano e Carlos Augusto comentaram que recebem 44 
muitas reclamações sobre o SICCAU, que tem muitas falhas sobre as 45 



 
 

 

anotações de RRT. O presidente Odilo comentou a necessidade de 46 
implementação da Campanha de Valorização do RRT em 2016, tendo em vista 47 
que não foi possível fazê-lo efetivamente em 2015. O conselheiro Paulo 48 
Hermano falou da intensificação da fiscalização no interior. O gerente geral 49 
falou que a média nacional de emissão anual de RRT para 2016 é de 6 50 

p/arquiteto, e que o CAU/CE projetou  a média de 5 para Pessoa Física. O 51 
presidente Odilo solicitou que a gerencia técnica fizesse a próxima 52 
apresentação dentro do padrão nacional para poder fazer comparações. 53 
Encerrada as apresentações, o presidente Odilo passou para a leitura da 54 
pauta e solicitou a inclusão de mais um ponto na pauta: Procedimentos sobre a 55 

aplicação da Res. 51.  56 
Foi Aprovada então a seguinte pauta: 57 

1-Leitura e Deliberação da Ata da Reunião Plenária Ordinária nº50 de 58 
08/12/2015. 59 
2-Apresentação e Aprovação da Pauta. 60 
3-Apresentação e Deliberação Sobre a Prestação de Contas CAU/CE 61 

out/nov./dez/2015 62 
4-Apresentação do Relatório de Serviço da Gerência Técnica- outubro-63 
dezembro /2015 64 

5-Apresentação Discussão e Deliberação sobre o Calendário das Reuniões do 65 
CAU/CE -2016 66 

6-Apresentação Discussão e Deliberação sobre o Aluguel da Sede do CAU/CE 67 

e “Vale Refeição” para empregados do CAU/CE com jornada de trabalho diária 68 

de 8 horas. 69 
7-Deliberação Sobre Recondução dos Conselheiros/ Exercício 2016 – Vice-70 

presidência e Comissões 71 
8. Procedimentos sobre a aplicação da Res. 51. 72 
9- Informes Gerais 73 

9.1- Da Presidência 74 
2.2 - Dos Conselheiros  75 

10- Outros Assuntos 76 
DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 77 
O Presidente Odilo indagou aos conselheiros presentes se todos concordavam 78 

com a minuta da Ata nº50, e colocou em discussão e votação. Sem 79 

manifestações a Ata da Reunião Plenária Ordinária nº50 foi aprovada. Na 80 
sequencia, o presidente Odilo explicou o Calendário do CAU/CE 2016. 81 
Complementando o calendário, o presidente informou sobre os encontros que 82 

estão sendo programados em conjunto com as entidades: 1- em fevereiro a 83 
apresentação projeto do arq. Jaime Lerner, 2- em março, o projeto fortaleza 84 
2040-PROPOSIÇÕES, 3- em abril Seminário de ética e execução profissional- 85 
Será convidado pres. do CAU/MT Sul. 4-em maio- A DEFINIR ASBEA. 5- em 86 
junho, meio ambiente-Levantamento de dados. 6-em agosto, debates sobre 87 

eleições- envolver políticos, candidatos. 7- em setembro ainda sem 88 
programação, 8-em outubro, debate sobre as Metrópoles- Fortaleza 89 
Metropolitana. 9-em novembro- acessibilidades. 10- em dezembro-Congresso 90 

de Arquitetos do Ceara, 15-17de dezembro. O presidente Odilo informou que o 91 
local previsto para a realização dos encontros será o auditório menor da 92 
Assembleia Legislativa, com capacidade para 100-300 pessoas. Informou 93 



 
 

 

também que já está agendada uma reunião com o CEAU para ver os custos 94 
desses eventos e para elaborar projeto de patrocínio e para elaborar uma 95 
programação. 96 
O presidente Odilo colocou o assunto em discussão falando que o objetivo é 97 
construir uma pauta e fazer esforços para sua execução. 98 

O conselheiro Carlos Augusto lembrou que os calendários das Universidades 99 
devem ser consultados para não ter conflitos, mas sempre existirão esses 100 
conflitos, conforme disse o Conselheiro Paulo Hermano. O Presidente Odilo 101 
comentou que o CAU sempre recebe solicitação para a realização de palestras 102 
nas universidades e que fará a edição de palestras temáticas e solicitou a 103 

cooperação dos conselheiros para dividir essa tarefa. 104 
Após as discussões, colocou o assunto em votação e sem manifestações 105 

contrárias o calendário CAU/CE 2016 foi aprovado por unanimidade pelos 106 
conselheiros presentes. 107 
O conselheiro Carlos Augusto comentou sobre a reunião previa da II 108 
conferencia municipal de habitação, dia 26 de janeiro no CAU/CE. 109 

O conselheiro Bruno Braga pediu a palavra para informar que estaria 110 
impossibilitado de comparecer as reuniões do CAU/CE que acontecem às 111 
terças-feiras até junho. Foi solicitada ao conselheiro uma correspondência ao 112 

CAU oficializando seu pedido. 113 
Na sequencia o próximo ponto da pauta, o presidente Odilo colocou em 114 

discussão a recondução dos membros das comissões e do vice-presidente. 115 

O presidente apresentou o quadro das comissões e prometeu melhorar a pauta 116 

das Comissões. O conselheiro Paulo Hermano manifestou-se sobre o acumulo 117 
de processos na CEP e sugeriu que a informática deva ser melhorada, deveria 118 

ter um aplicativo. O presidente Odilo sugeriu o debate sobre as possíveis 119 
soluções e para depois colocar em prática a melhor solução e solicitou ao 120 
gerente técnico Junior para preparar uma apresentação sobre a operação no 121 

SICCAU na próxima reunião. 122 
O Conselheiro Paulo Hermano sugeriu mudar o procedimento, o que é 123 

burocrático deverá ser feito pelos técnicos. A solução poderia ser o lançamento 124 
no SICCAU pelos técnicos com uma senha máster, o conselheiro poder 125 
delegar para a gerencia técnica. 126 

O presidente Odilo solicitou à gerencia técnica ,até a próxima reunião , realizar 127 

pesquisa junto aos outros CAUs para saber o procedimento nas analises dos 128 
processos  e falar com a Mirna sobre qual  solução poderá ser adotada.O 129 
conselheiro Paulo Hermano solicitou que se fizesse uma campanha de 130 

incentivo a RRT normal que se evite a RRT Extemporânea ,fazer uma 131 
campanha de esclarecimento. 132 
O presidente Odilo colocou em discussão a recondução dos membros das 133 
comissões e do vice-presidente e em votação. Sem manifestações contrárias 134 
foi aprovada a recondução por unanimidade pelos conselheiros presentes. 135 

O presidente Odilo voltando à pauta, informou sobre o vale-refeição para quem 136 
trabalhar 8 horas, cujo valor será de R$20,00 p/dia. A proposta é o funcionário 137 
receber no contracheque R$20,00 por dia trabalhado-jornada de 8 horas, 138 

descontado R$1,00 como contrapartida. Após algumas argumentações dos 139 
conselheiros, como encaminhamento, foi decidido que deverá ser respeitado o 140 
que recomenda o sindicato e a legislação vigente. A proposta do CAU/CE – R$ 141 



 
 

 

20,00 por dia, com desconto de R$1,00 e a proposta do conselheiro Paulo 142 
Hermano é com o desconto de 5%.O gerente geral lembrou que  o desconto 143 
de R$1,00 é o utilizado por outros Conselhos Profissionais e que a proposta 144 
deve ser acordada com o sindicato e elaborado aditivo set/2015/2016. Na 145 
sequencia, o próximo ponto da pauta: a renegociação do aluguel da sede do 146 

CAU que hoje está em torno de R$13.000,00. A proposta é retirar do contrato 147 
de aluguel, o espaço de reunião do Plenário. O presidente Odilo explicou que o 148 
aluguel ficará reduzido em quase 50% e que o recurso remanescente poderá 149 
ser aplicado em política profissional. O encaminhamento aprovado foi autorizar 150 
a presidência a concluir os estudos e deliberar sobre o assunto. 151 

O próximo ponto da pauta dispõe sobre a análise e fiscalização dos 152 
procedimentos sobre a Res.51. O presidente Odilo leu as considerações, que 153 

deixa claro o choque entre as Resoluções (resolução 1048 e resolução 51). 154 
Colocado em discussão o assunto gerou muitas manifestações dos 155 
conselheiros e como encaminhamento o CAU/CE deverá enviar o parecer 156 
jurídico e a minuta da deliberação sobre a Res. 51, para análise e discussão 157 

interna na Comissão que deverá aprovar ou não a deliberação. 158 
Na sequencia o presidente Odilo passou aos informes, iniciando com a 159 
comunicação de que o contrato de trabalho do gerente geral do CAU/CE, 160 

Erismar Silva, termina em 15/02/2016. Comunicou que o CAU/CE foi 161 
convidado para participar do CTE/Projeto Orla, vinculado a SEMA, cuja 162 

indicação deverá ser enviada até 29 de Janeiro e solicitou aos conselheiros 163 

que se pronunciassem sobre a disponibilidade de sua participação. Foi 164 

solicitado que o CAU/CE informasse a periodicidade das reuniões e o 165 
calendário anual. Após algumas considerações dos conselheiros sobre os 166 

informes e sem mais nada a tratar o presidente Odilo declarou encerrada a 167 
sessão às 20 horas e 45minutos.  168 
 169 

Fortaleza, 19 de janeiro de 2016. 170 

 171 

_______________________________________ 172 

Odilo Almeida Filho 173 

Presidente  174 

_______________________________________ 175 

Vania Lima Araripe 176 
Chefe de Gabinete 177 
 178 

Conselheiros presentes: Delberg Ponce de Leon, Bruno Melo Braga, Paulo 179 

Hermano Mota Barroso, Carlos Augusto Lopes Freire. 180 

Convidado: 181 
Conselheiro Federal: Antônio Luciano de Lima Guimarães. 182 


