
 
 

 

1ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 2016 DO CONSELHO DE 1 
ARQUITETURA E URBANISMO  DO CEARÁ 2 
FORTALEZA - CE, 17 DE MAIO DE 2016. 
Início: 19:30 horas – Término: 20:30horas       Local – CAU/CE. 
ATA 
Abertura: A Reunião Plenária Extraordinária teve inicio às 19h30min. 3 
Verificação de quórum: Presentes: Presidente Odilo Almeida Filho e os 4 
Conselheiros Delberg Ponce de Leon, Carlos Augusto Lopes Freire, 5 
Sergio Facó e Antonio Custódio dos Santos Neto. Registramos a 6 
justificativa da ausência do conselheiro Bruno Melo Braga. 7 

O presidente Odilo Almeida Filho examinou o nº de conselheiros presentes e 8 
havendo quórum declarou iniciada a sessão às 19h30min com a leitura da 9 

pauta da reunião convocada extraordinariamente:     10 
1.0.  Aprovação das atas das reuniões plenárias ordinárias nº53 (08/03/2016) ,  11 
        nº54 (12 /04/2016) e nº55 (10/05/2016) (05 min). 12 
2.0.  Apresentação e aprovação da pauta (10 min) 13 

3.0.  Apresentação do relatório de serviço da gerência técnica (10 min) 14 
4.0.  Apresentação do MobiArq Protagonista ( 10 min) 15 
5.0.  Acordo coletivo de trabalho 2016/2017 (10 min) 16 

6.0.  Informes Gerais  17 
6.1.  Da presidência (20 min) 18 

6.2.  Dos conselheiros (10 min) 19 

7.0.  Ordem do dia  20 

7.1. Projeto de Deliberação Plenária que referenda a Deliberação ad 21 
referendum sobre a prestação de contas CAU/CE 2015 (5min) 22 

7.2. Recurso ao Plenário: Processo de Fiscalização 23 
nº1000015199/2015(10min) 24 
7.3.  Eleição do novo Coordenador da CEP (10 min) 25 

7.4.  Eventos: Seminário com as instituições de ensino e Arquitetura em Debate 26 
(10 min.) 27 

8.0.  Encerramento (10 min) 28 
Pelo adiantado da hora, rapidamente o presidente Odilo solicitou que os 29 
conselheiros se pronunciassem sobre as atas das reuniões nº53, nº54 e nº55 e 30 

não havendo manifestações declarou-as aprovadas. 31 

Na sequencia comentou sobre o aplicativo MobiArq Protagonista e explicou 32 
que o CAUCE está fazendo uma campanha para o uso do aplicativo, falou que 33 
a demanda é muito pequena: até hoje apenas foram registradas 03 demandas 34 

– duas em Juazeiro e uma sobre ausência de placa. 35 
Solicitou que a gerente técnica Juliana Gurgel do Amaral apresentasse de 36 
forma prática o aplicativo MobiArq Protagonista. Apos as explicações o 37 
conselheiro Sergio perguntou se havia feedback aos usuários  e a técnica 38 
esclareceu que o uso do aplicativo não gera relatório e que não se trata de 39 

fazer denuncia e sim de uma contribuição dos arquitetos apontando possíveis 40 
irregularidades  e que a ocorrência  poderá ser ou não ser fiscalizada. O 41 
conselheiro Sergio Facó observou que é necessário o feedback para os 42 

informantes para incentivar o uso do MobiArq. O objetivo maior é denunciar o 43 
exercício ilegal da profissão. 44 
 45 



 
 

 

O presidente passou aos assuntos relativos ao item 7- ordem do dia e colocou 46 
em discussão e votação a deliberação plenária sobre a prestação de contas do 47 
CAU/CE do exercício 2015 que foi aprovada por todos os conselheiros 48 
presentes. Em seguida informou que o conselheiro Paulo Hermano entrou com 49 
o pedido de renuncia do cargo de coordenador e membro da Comissão de 50 

Exercício Profissional-CEP que foi aceita por todos os conselheiros presentes 51 
sem manifestações contrarias e na sequencia foi eleito o novo coordenador da 52 
CEP, o Conselheiro Romeu Duarte Junior. 53 
Na sequencia o presidente solicitou a gerente técnica Juliana que explicasse  54 
sobre o procedimento para atendimento ao Recurso requerido ao Plenário: 55 

Processo de Fiscalização nº1000015199/2015 . Após as explicações o 56 
presidente indicou o conselheiro Sergio Facó para ser o relator neste processo 57 

tendo o mesmo aceitado a incumbência. 58 
Sobre o acordo coletivo informou que foi acordado com o sindicato que o ajuste 59 
salarial dos servidores será de acordo com a inflação do período e concedido  60 
vale refeição para os servidores que trabalham 8 horas diárias. 61 

Os informes da presidência: 62 
Sobre a próxima viagem a Brasília, quando serão realizadas as reuniões  63 
Fórum dos presidentes e a  Reunião ampliada do CAU/BR. 64 

O presidente Odilo comentou sobre a viagem à Sobral e sobre o Convenio com 65 
a Prefeitura de Sobral solicitando realizar uma discussão com a Gerencia 66 

Técnica sobre os termos do Convenio. 67 

Em seguida informou que o CAU/CE realizará visita ao Cariri, mais 68 

especificamente ao Juazeiro do Norte, nos dia 02 e 03 de junho de 2016 e 69 
após a leitura da programação solicitou que os conselheiros, em especial 70 

Delberg Ponce de Leon e Antonio Custódio, se manifestassem sobre a viagem 71 
até o dia 19/05. 72 
O conselheiro Carlos Augusto solicitou  autorização para participar do próximo 73 

Seminário Regional da CED-CAU/BR ,que será realizado em Campo Grande 74 
/MS, nos dias 09 e 10 de junho de 2016, sendo na ocasião  autorizado pelo 75 

presidente . 76 
Continuando os informes, o presidente Odilo falou sobre o convite, enviado 77 
pelo CAU/RS aos CAU (UF), para o Seminário das Comissões de 78 

Planejamento e Finanças que deverá ser realizado nos dias 04 e 05 de agosto 79 

de 2016 com o objetivo de tratar sobre a cobrança pelos CAUs das anuidades 80 
em atraso, em virtude do fim do prazo de 05 anos para a prescrição dos 81 
valores. Indicando o Conselheiro Delberg Ponce de Leon solicitou uma 82 

resposta com a maior brevidade.  83 
Na sequencia o presidente Odilo comentou sobre a preocupação em relação 84 
aos processos acumulados- em torno de 250 processos e que pela lei temos 85 
60 dias para despacho. O conselheiro Custódio argumentou que o numero de 86 
conselheiros é muito pequeno, inclusive ocorrendo o caso de um conselheiro 87 

em duas comissões. A gerente técnica explicitou que faz toda a instrução dos 88 
processos mais simples (Relatório e Voto), porém falta quórum para 89 
assinaturas dos membros nas reuniões de Comissões. 90 

Considerando que o desgaste dos atrasos é muito grande, o presidente fez 91 
uma Proposta de Encaminhamento para deliberação do Plenário: Após a leitura 92 
do Parecer jurídico que permite avocar de forma excepcional a analise sobre 93 



 
 

 

processos referentes às RRT Extemporânea e CAT-A e deliberação ad 94 
referendum das Comissões e do Plenário. 95 
O conselheiro Custódio foi contra a proposta e sugeriu ao presidente Odilo que 96 
conversasse com cada coordenador.  97 
Odilo informou que dos processos acumulados no CAU/CE 90% são da CEP e 98 

80% diz respeito à RRT extemporânea e CAT-A e argumentou que se não 99 
resolver logo esse problema cada vez será maior o nº de Processos 100 
acumulados. 101 
A Gerente Técnica Juliana informou que apenas os casos mais complicados 102 
ficam com a comissão. O presidente solicitou que fosse feita uma triagem e 103 

priorizassem os processos mais antigos. 104 
O presidente Odilo colocou em regime de votação e o Plenário aprovou com 03 105 

votos a favor dos conselheiros Delberg Ponce de Leon, Carlos Augusto e 106 
Sergio Facó e um voto contrario do conselheiro Antonio Custódio. 107 
O presidente informou sobre os eventos promovidos pelo IAB-CE: Arquitetura e 108 
Urbanismo em Debate, na próxima quarta-feira, dia 25 de maio na FIEC e o 109 

curso Guia da Profissão de Arquiteto que será realizado nos dias 16,17 e 18 de 110 
junho de 2016. 111 
Colocou a palavra à disposição e sem manifestações agradeceu a presença de 112 

todos, declarando encerrada a sessão às 20h30min horas. 113 
 114 

Fortaleza, 17 de maio de 2016. 115 

 116 

_______________________________________ 117 

Odilo Almeida Filho - Presidente  118 

_______________________________________ 119 

Vania Lima Araripe- Chefe de Gabinete 120 

 121 

Conselheiros presentes: Odilo Almeida Filho, Delberg Ponce de Leon, Carlos 122 

Augusto Lopes Freire, Sergio Facó e Antonio Custódio dos Santos Neto  123 

Ausência justificada: Bruno de Melo Braga. 124 


