
 
 

 40ªREUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO  DO CEARÁ 2 
FORTALEZA - CE, 10 DE FEVEREIRO DE 2015. 

Início: 18h45min - Término: 21h20min, Local – CAU/CE. 3 

ATA 

1- Abertura: A 40ªReunião Plenária Ordinária foi aberta às 18 h: 45 min 4 

pelo Presidente do CAU/CE Odilo Almeida Filho. 5 

2-  Verificação de quórum: Presentes o Presidente do CAU/CE Odilo 6 

Almeida Filho, o Conselheiro e Vice- Presidente Delberg Ponce de Leon, 7 

o Conselheiro Antônio Custódio dos Santos Neto, o Conselheiro Bruno 8 

Melo Braga, o Conselheiro Euler Sobreira Muniz, o Conselheiro Joaquim 9 

Cartaxo Filho, o Conselheiro Marcus Venícius Pinto de Lima, o 10 

Conselheiro Paulo Hermano Mota Barroso, o Conselheiro Romeu Duarte 11 

Junior. Verificou-se quórum para o início da reunião. 12 

3- Apresentação e aprovação da Pauta: O Presidente Odilo Almeida 13 

Filho cumprimentou a todos e iniciou a reunião fazendo a leitura da Ata 14 

da 1ªReunião Plenária Extraordinária, em 13 de janeiro de 2015, que foi 15 

aprovada sem manifestações contrárias. Em seguida leu a Pauta da 16 

reunião e perguntou se teria alguma alteração na mesma. O conselheiro 17 

Romeu Duarte Junior solicitou a inclusão na pauta sobre a 18 

representação do CAU/CE nos Conselhos Estaduais de Patrimônio. 19 

4- Informes Gerais: 4.1- da presidência: O Presidente Odilo passou à 20 

leitura dos informes: 1º- O Recebimento dos of.nº 153/2015 e 21 

nº155/2015, do Ministério Público do Ceara/Procuradoria Geral de 22 

Justiça em resposta aos of. Nº 234/2014 e 230/2014 do CAU/CE ref. as 23 

denuncias nº3062 e 2647 de exercício ilegal da profissão, informando 24 

que encaminhou noticia da Contravenção Penal à Secretaria Executiva 25 

das Promotorias dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca 26 

de Fortaleza. O conselheiro Pedro Hermano  indagou como seria o rito 27 

processual a ser adotado nos processos encaminhados ao Ministério 28 

Publico ,e o conselheiro Romeu perguntou se as denúncias também 29 

deveriam ser encaminhadas ao Ministério Publico Federal.2º- O 30 

presidente informou que participou do Fórum Permanente pela 31 

“Implantação do Parque do Cocó”, 1ª Reunião realizada em 29/01/2015, 32 

no auditório da Procuradoria da República no estado do Ceara, e que 33 

em resumo, a tese do Ministério Público é que 80% dos terrenos que 34 

estão no Parque do Cocó pertencem ao Patrimônio da União e que o 35 

Patrimônio da União já identificou esses terrenos. Informou também que 36 

não poderá participar da próxima reunião, dia 26 de fevereiro, e sugeriu 37 



 
 

que o suplente do CAU/CE seja o IAB-CE, cujo presidente Antonio 38 

Custódio é também conselheiro. 3º-O presidente Odilo apresentou a 39 

Programação do Seminário de Planejamento do CAU/CE e perguntou se 40 

todos concordavam em convidar o Presidente do CAU/BR e a Assessora 41 

de planejamento do CAU/BR para participação especial como 42 

palestrantes. Os conselheiros aprovaram a sugestão e o Gerente Geral 43 

Erismar prosseguiu explicando como seria a dinâmica do Seminário. O 44 

presidente Odilo voltou aos informes e sobre o assunto da implantação 45 

do Parque do Cocó, o conselheiro Cartaxo não entendeu o porquê da 46 

iniciativa do MP, se em 1986 foi instituída a APP do COCÓ, no governo 47 

da Mª Luíza, onde a AUMEF e varias instituições participaram. Sugeriu 48 

que fosse feita uma ajuda memória sobre o assunto. O conselheiro 49 

Romeu sugeriu que seja elaborado um levantamento/ajuda memória, 50 

dos avanços e recuos de todos os eventos. Argumentou também que a  51 

discussão deve ser baseada no USO, pois tem muita gente preocupada 52 

com a fauna e sem  preocupação com o uso, sugerindo então a 53 

construção de um Museu da história da Natureza, do rio Cocó. O 54 

presidente esclareceu que todo o histórico está documentado. A 55 

definição da linha de marinha foi realizada em 2011, feita pelo 56 

CONPAM, será apresentada no Fórum e tem todos os elementos para 57 

subsidiar as discussões. Sugere que os Conselheiros Cartaxo e Romeu 58 

participem do Fórum, mas ambos recusaram o convite por falta de 59 

tempo. Então volta a sugerir que a suplência do CAU no Fórum seja o 60 

IAB. Romeu ponderou que o MP deveria formalizar um convite ao IAB 61 

em função do trabalho que a entidade já realizou em prol do rio COCÓ. 62 

Foi solicitado que o CAU se posicione formalmente sobre esse assunto. 63 

O presidente retornando ao assunto das notificações do MP perguntou 64 

ao advogado do CAU/CE, Demitri Nóbrega Cruz, sobre a 65 

obrigatoriedade de o CAU fazer a notificação. O advogado Demitri 66 

explicou que no caso do exercício ilegal da profissão, incide 67 

administrativa e penal/criminalmente e o denunciante é o MP. A 68 

sugestão do conselheiro é encaminhar aos dois entes: federal e 69 

estadual. O advogado entende que é necessário apenas encaminhar ao 70 

MP Estadual. O conselheiro Delberg falou que o CREA encaminhava ao 71 

MPF. O presidente indagou qual seria a sugestão da plenária e após 72 

alguns comentários sobre choque de competências, o conselheiro 73 

Cartaxo sugeriu consultar formalmente ao CAU/BR sobre essa questão. 74 

Em seguida o presidente Odilo solicitou ao contador do CAU/CE, Tibério 75 

César Queiroz Sampaio, que fizesse a apresentação da Prestação de 76 

Contas do CAU/CE exercício 2014. Após a apresentação, o presidente 77 

destacou e esclareceu sobre o sistema de distribuição das receitas dos 78 

CAU UFs. O conselheiro Paulo Hermano elogiou a apresentação e 79 



 
 

ponderou que se tudo é considerado receita, solicitou que a receita 80 

advinda das multas seja utilizada em atividades educacionais. O 81 

Conselheiro Euler disse que vincular ao % de multa “fica solto”, 82 

sugerindo que 1 % da receita total poderia ser aplicada em atividades 83 

educacionais. O conselheiro Romeu Duarte Junior complementou 84 

sugerindo que a receita de RRT e o fundo constituído pelas multas 85 

devam ser ativados para este fim. Em seguida, a Prestação de Contas 86 

do CAU/CE exercício 2014 foi declarada aprovada pelo plenário. O 87 

Gerente Geral solicitou um aparte para que fossem indicados os 88 

coordenadores dos 03 grupos de discussão no Seminário de 89 

Planejamento do CAU/CE.  O presidente Odilo indicou para o grupo 1- 90 

Excelência Organizacional, os conselheiros Delberg Ponce de Leon e 91 

Romeu Duarte Junior, para o grupo 2:Relações Institucionais, o 92 

conselheiro Euler Sobreira Muniz e para o grupo 03 : Relações com a 93 

Sociedade , o conselheiro Paulo Hermano Mota Barroso. O conselheiro 94 

Paulo Hermano sugeriu que fosse enviada às comissões a sugestão do 95 

presidente para decisão. O conselheiro Custódio argumentou que o 96 

Seminário não será para elaborar o Planejamento Estratégico e o 97 

presidente então explicou que, segundo a assessora de planejamento 98 

do CAU/BR Filomena Paulos, o planejamento pode ser revisitado e que 99 

o planejamento estratégico foi construído a nível nacional. Aprovada a 100 

Programação do Seminário, O presidente Odilo passou ao segundo 101 

assunto do expediente, e colocou em discussão a Deliberação ad ref. N 102 

º028 onde os dois conselheiros, Joaquim Cartaxo e Paulo Hermano, que 103 

pediram vistas se declararam com a mesma posição. Com as 104 

discussões, duas proposições foram colocadas em votação: proposta 1- 105 

do conselheiro Antonio Custodio, contra a deliberação ad ref.nº028 e a 106 

proposta 2 - a deliberação ad ref.nº 028 deve continuar em vigor, mas 107 

deve ser encaminhada a CEP para que a mesma faça as melhorias 108 

necessárias. Após a votação venceu por unanimidade a proposta 2 .Na 109 

sequencia foi colocada em discussão para aprovação pelo plenário a 110 

Deliberação Plenária nº 029 (ad ref. do Plenário, de 14 de janeiro de 111 

2015), autorizando a prorrogação do contrato de trabalho temporário de  112 

serv. gerais que foi aprovada por unanimidade.Em seguida o presidente 113 

Odilo apresentou a composição e proposta de funcionamento do 114 

COLEGIADO PERMANENTE DE ENTIDADES DE ARQUITETURA 115 

EURBANISMO - CEAU/CE previsto na lei e no Regimento – que será 116 

discutida na reunião do dia 25/FEV/2015, as18h30min. O conselheiro 117 

Euler solicitou que fossem enviadas aos conselheiros para 118 

conhecimento a deliberação nº30 e as normativas e sugeriu convocar a 119 

1ª reunião de instalação do CEAU para março, sugerindo que, o que for 120 

deliberativo, seja discutido com a AsBEA para ser aprovado em Plenária 121 



 
 

do CAU/CE. Os conselheiros Cartaxo e Euler sugeriram convidar os 122 

coordenadores das novas escolas de arquitetura e a proposta de data 123 

deverá ser discutida no Seminário, dia 28 de fevereiro. O presidente 124 

Odilo então passou para os itens seguintes da Pauta: a escolha do 125 

suplente para o Fórum de Delimitação do Parque do Cocó tendo sido já 126 

definido que o IAB-CE deva ter um assento permanente no Fórum e 127 

para a Câmara do Setor Imobiliário deve continuar o presidente do 128 

CAU/CE. A Eleição das Comissões Extraordinárias de Política Urbana e 129 

Eleitoral e os Ajustes no calendário de 2015 serão discutidos na próxima 130 

reunião plenária, em março. 131 

5- 0utros Assuntos. 132 

O conselheiro Euler informou que a UNIFOR foi a universidade que 133 

lançou o primeiro curso de especialização de Arquitetura e que primeira 134 

turma conclui o curso este ano. Ficou  acordado entre os conselheiros 135 

que deverão ser reimplantados os debates do IAB com o apoio do CAU. 136 

Sem mais nada a tratar, o presidente Odilo Almeida Filho declarou 137 

encerrada a reunião às 21 horas e 20 minutos. 138 

Fortaleza, 10 de fevereiro de 2015. 139 

 140 

_______________________________________ 141 

Odilo Almeida Filho 142 

 Presidente  143 

 144 

_______________________________________ 145 

Vania Lima Araripe 146 
Chefe de Gabinete 147 

 148 

Conselheiros presentes: Odilo Almeida Filho, Delberg Ponce de Leon, Antônio 149 

Custódio dos Santos Neto, Bruno Melo Braga, Euler Sobreira Muniz, Joaquim 150 

Cartaxo Filho, Marcus Venícius Pinto de Lima, Paulo Hermano Mota Barroso, 151 

Romeu Duarte Junior. 152 


