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CHAPA 01-CE
Candidatos:
ANTONIO LUCIANO DE LIMA GUIMARÃES (Titular) e Henrique Alves da Silva (suplente)

 NAPOLEÃO FERREIRA DA SILVA NETO (Titular) e Naiana Madeira Barros Pontes (suplente)
 Rebeca Gaspar Maia (Titular) e ANDRÉ SOARES LOPES (suplente)

 Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz (Titular) e DENISE SÁ BARRETO REBOUÇAS SEOANE (suplente)
 FRANCISCO ANTONIO LAPROVITERA TEIXEIRA (Titular) e FRANCISCO EDILSON PONTE ARAGAO (suplente)

 JÉSSICA CHAVES RIBEIRO (Titular) e Mayara Carolina Araújo de Paula (suplente)
 LEONARDO DAVID RIBEIRO (Titular) e Thais Oliveira Ponte (suplente)

 RAPHAEL PIRES DE SOUZA (Titular) e AUGUSTO CÉSAR CHAGAS PAIVA (suplente)
 DANIEL BENEVIDES PARENTE (Titular) e MARCELO MOTA CAPASSO (suplente)

 CLELIA LEITE CARVALHO XAVIER (Titular) e Solange Maria de Oliveira Schramm (suplente)
 

Obs. Veja a síntese de currículos de cada candidato após o plano de trabalho.

Plano de trabalho:
"O arquiteto e urbanista deve defender o direito à Arquitetura e Urbanismo, às políticas urbanas e ao
desenvolvimento urbano, à promoção da justiça e inclusão social nas cidades, à solução de conflitos fundiários, à
moradia, à mobilidade, à paisagem, ao ambiente sadio, à memória arquitetônica e urbanística e à identidade
cultural." "O arquiteto e urbanista deve considerar os colegas como seus pares, detentores dos mesmos direitos e
dignidade profissionais e, portanto,deve tratá-los com respeito, enquanto pessoas e enquanto produtores de
relevante atividade profissional." (Código de Ética e Disciplina do CAU/BR) Um Conselho de Arquitetura e
Urbanismo para os arquitetos urbanistas. É isso que defendemos. No Ceará, nossa profissão ainda é pouco
reconhecida. Essa situação dificulta nossa contribuição para a construção qualificada dos espaços, para a inserção
de novos profissionais de arquitetura e a valorização dos profissionais mais experientes. Tal dificuldade tende a se
ampliar com a mudança do mercado de trabalho, provocada pelas novas tecnologias, práticas sociais e de
mercado, e ampliação do acesso à formação superior em arquitetura e urbanismo. Reverter essa situação
histórica, mesmo na atual conjuntura de crise, só poderá se dar a partir da defesa da ética e do profissionalismo.
Nosso Conselho, visto sua natureza representativa e congregadora, deve abandonar a postura elitista e
excludente, e mesmo a neutralidade cartorial, pela defesa do profissionalismo bem estruturado. Bases para o
empreendedorismo includente, ampliação dos espaços de atuação profissional, formação qualificada e continuada,
melhor comunicação com os pares e a sociedade resumem nossas bandeiras. Para que esse importante objetivo
seja cumprido, propomos realizar no triênio de 2018 a 2020 o seguinte plano de ação para o CAU Ceará: -Instituir
e incentivar novos modelos de negócio que ajudem a expansão do mercado de trabalho, como parcerias de apoio
de formação para o micro e médio empreendedorismo, pesquisas de mercado, busca de linhas de financiamento
de serviços, e incluindo novas clientelas dos serviços de arquitetura, como os escritórios populares de arquitetura,
ampliando a atuação na Região Metropolitana de Fortaleza e nas cidades do interior; -Promover campanhas para
ampliar a presença de arquitetos urbanistas nas prefeituras dos 184 municípios do Ceará, dialogando com os
governos Estadual e municipais para disseminação do planejamento e controle urbanos; -Defender e implementar
no Ceará, a Resolução 51 do CAU/BR, que regula as atribuições exclusivas dos arquitetos e urbanistas, instituindo
comissão própria para este fim e abrindo negociações efetivas com o CREA-CE, a exemplo de outros CAU’s; -



Encaminhar ao CAU/BR a proposta de reduzir em 50% a anuidade seja de pessoa física ou de pessoa jurídica,
para colegas que pagarem as duas anuidades simultaneamente; -Ampliar a transparência na gestão do CAU-CE,
estruturando a ouvidoria e realizando atividades com a ampla participação de profissionais e visibilidade social; -
Realizar anualmente, a Conferência Estadual do CAU-CE, na qual o Conselho, juntamente com os profissionais,
farão a avaliação das atividades e metas realizadas; -Implantar o modelo de fiscalização inteligente, mudando a
prioridade punitiva e persecutória da fiscalização conservadora, e implementando a fiscalização preventiva; -
Promover debates e seminários sobre temas relativos a ética profissional; -Intensificar as ações de debate e
verificação da qualidade dos cursos de arquitetura e urbanismo, estabelecendo critérios mínimos de transparência
do processo de ensino das instituições, articuladas ao registro dos novos profissionais; -Implementar o Programa
de Educação Continuada, fomentando a constante atualização profissional em diversos temas importantes para a
profissão; -Implementar os escritórios regionais descentralizados do CAU Ceará no interior; -Implantar sede própria
do CAU-CE no centro de Fortaleza, com uma estrutura adequada às atividades do Conselho, articuladas a um
espaço de coworking para que colegas trabalhem de maneira colaborativa; -Promover a criação de comissões
temporárias para debate de assuntos importantes para a profissão e para a nossa cidade, como por exemplo, a
comissão de Política Urbana e Ambiental e de Política Profissional do CAU-CE, ou da Lei de Assistência Técnica.
Tarefas para os nossos conselheiros federais (titular e suplente): -Participar da elaboração do projeto de
Residência Técnica em Arquitetura e Urbanismo, garantindo competência para o desempenho de atribuições
específicas; -Contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de Difusão e Julgamento de Conduta Ética Profissional;
-Contribuir para a reforma da regulamentação do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, reduzindo o
excessivo número de tipos, simplificando a operação e valorizando o acervo profissional; -Contribuir para o
aperfeiçoamento da regulamentação do direito autoral em arquitetura e urbanismo.

Candidatos a conselheiro federal e suplente:
ANTONIO LUCIANO DE LIMA GUIMARÃES ( TITULAR )

Currículo : CURRÍCULO Antonio Luciano de Lima Guimarães (Natural de Fortaleza, 1946) arquiteto
e urbanista Formação Acadêmica  Arquiteto e Urbanista pela UFC, em 1973;  Curso de
especialização em Patrimônio Histórico pela FAU / USP, em 1974;  Curso de especialização em
planejamento local e desenvolvimento regional pela Univ. de Barcelona, Espanha, em 2004/2006;
PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES E CONSELHOS PROFISSIONAIS Atuação no CAU BR
2012/2017  Conselheiro Suplente do CAU/BR eleito para o mandato 2015/2017, com atividades
nas Comissões: • CPUA - CAU/BR – Comissão de Política Urbana e Ambiental; • CTHEP –
Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional (função de resolver as demandas
de Resoluções conjuntas com o CONFEA) indicado pelo Conselho Diretor do CAU/BR na condição
de especialista – 2016/2017; • CTDC – Comissão Temporária do Direito a Cidade do Conselho de
Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal,
designado pelo Presidente do C

HENRIQUE ALVES DA SILVA ( SUPLENTE )



Currículo : Arquiteto urbanista, Graduado pela Universidade Federal do Ceará (2008). Mestre em
Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, área de concentração
Produção do Espaço Geográfico (2013). É professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uni7,
tendo ensinado também na Fanor e na Unicatólica de Quixadá, onde foi Coordenador de curso. Atua
principalmente em ensino e pesquisa, nos seguintes temas: planejamento urbano, paisagismo,
história do planejamento, cidades médias, produção habitacional.

Candidatos a conselheiros estaduais e suplentes:
1 . NAPOLEÃO FERREIRA DA SILVA NETO ( TITULAR )

Currículo : Graduado em arquitetura e urbanismo UFC 1983 Mestre em sociologia UFC 1999
Doutor em Sociologia UFC 2009 Presidente do IAB-CE 1988-1989 \ 1990-1991 \ 1994-1995
Professor Universidade de Fortaleza 2002-2017 Conselheiro do CAU-BR 2012-2014 \ 2015-2017
Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR 2012-2017

1 . NAIANA MADEIRA BARROS PONTES ( SUPLENTE )

Currículo : Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade de Fortaleza. Pós graduada em
Arquitetura Comercial pelo Senac-SP. Mestranda em Ciências da Cidades pela Universidade de
Fortaleza. 2015 – 2017 – Concremat Engenharia e Tecnologia S/A – São Paulo - SP Principais
atividades: Gerenciamento de projetos. Contrato banco Santander. 2014 - 2015 – Tibério
Construtora e Incorporação – São Paulo - SP Principais atividades: Coordenação de equipe de
arquitetos e desenhistas com Projeto Executivo e Detalhamento de Projetos de Arquitetura e
Interiores. 2011 - 2013 – Architechne Arquitetura e Urbanismo S/C – Fortaleza - CE Principais
atividades: Executivo e Detalhamento de Projetos de Arquitetura e Interiores.

2 . REBECA GASPAR MAIA ( TITULAR )



Currículo : É mestra por meio do Programa de Mestrado em Arquitetura (MARQ) da Pontifícia
Universidade Católica do Chile (PUC - Chile). Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela
Universidade Federal do Ceará. Ainda na graduação, participou de variados projetos de extensão e
pesquisa, além do constante envolvimento com organização de eventos e apresentação de
trabalhos dentro e fora do estado. Na vida profissional, é sócia de um escritório em Fortaleza e atua
dentro nas diversas linhas de projeto.

2 . ANDRÉ SOARES LOPES ( SUPLENTE )

Currículo : Formado em Arquitetura e Urbanismo pela UFC (2003), mestre em engenharia social
pelo Instituto Tecnológico de Tóquio (2007), e doutor pelo programa de Pós Graduação em
Engenharia de Transportes pela UFC (2015 - Bolsista CAPES - Demanda Social) em planejamento
urbano integrado (uso do solo e transportes) e modelagem e análise de demanda de transportes,
com estágio de doutorado sanduiche (bolsista CAPES PDSE) na Universidade Técnica de Delft
(TUDelft), Holanda. Atualmente é professor na área de planejamento urbano, atua também como
pesquisador sob a Direção de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (DPDI) na Universidade de
Fortaleza (UNIFOR) e, mais recentemente, como Gerente de Projetos de Integração do
METROFOR.

3 . LUCAS RIBEIRO ROZZOLINE MUNIZ ( TITULAR )

Currículo : Lucas Rozzoline atua como arquiteto produzindo projetos arquitetônicos de edificações
residenciais e comerciais e execução de reformas, com particular interesse nas questões de
eficiência energética, inovação tecnológica e arquitetura bioclimática. Atualmente cursa o mestrado
em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA-UFC). Possui graduação em Arquitetura e
Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará (2014). Estudou arquitetura na Università La
Sapienza, em Roma, entre 2006 e 2011, e na Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla,
de 2011 a 2012. Tem experiência na área de Arquitetura Residencial e Comercial, Gerenciamento de
Obras, Projeto de Mobiliário e Preservação do Patrimônio Histórico.

3 . DENISE SÁ BARRETO REBOUÇAS SEOANE ( SUPLENTE )



Currículo : Formada pelo curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará –
UFC, 2008. Pós-graduada em Tecnologia do Ambiente Construído pelo Instituto Centro de Ensino
Tecnológico - CENTEC, 2010. Pós-graduada em Paisagismo pela Universidade de Fortaleza –
UNIFOR, 2014. Servidora pública municipal de Caucaia de 2008 a 2011; Analista de Transportes do
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, de 2011 a 2012; Servidora pública estadual do
Departamento de Arquitetura e Engenharia – DAE, desde 2015, onde atua principalmente como
projetista de arquitetura hospitalar e paisagismo. Principais projetos edificados ou em edificação:
Projeto Cegonha, Banco de Leite e Ambiencia do Hospital César Cals – coautora; Hospital Regional
do Sertão Central – coautora; Projeto de Reforma do Centro de Especialidades Odontológicas do
Centro; Projeto Paisagístico da Orla de Mundaú; Projeto Padrão Praça Mais Infância; Consultoria em
acessibilidade para o Projeto de Reordenação Urbana da Beira Mar.

4 . FRANCISCO ANTONIO LAPROVITERA TEIXEIRA ( TITULAR )

Currículo : Francisco Antonio Laprovitera Teixeira (Fortaleza, 1957) é formado pelo Curso de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, em 1983. É servidor público da
Prefeitura Municipal de Fortaleza desde 1983. No IAB-CE (Instituto de Arquitetos do Brasil,
Departamento Ceará) foi vice-presidente de 1990 a 1993, e de 1994 a 1995, quando também fez
parte do Conselho Superior. Nos anos 90 compôs o pioneiro grupo que iniciou a luta para a
implantação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. São seus principais projetos edificados: Sede
do Tribunal de Contas do Ceará – TCE, em Fortaleza-CE; Aeroporto Dragão do Mar – Polo Turístico
de Canoa Quebrada, em Aracati-CE; Aeroporto Regional de Jericoacoara Comandante Ariston
Pessoa, em Cruz-CE; e Sede da Ordem Brasileira de Advogados – OAB-CE, em Fortaleza-CE.

4 . FRANCISCO EDILSON PONTE ARAGAO ( SUPLENTE )

Currículo : Francisco Edilson Ponte Aragão, formado em Arquitetura e Urbanismo pela UFC em
1981, é Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela FAU Mackenzie em 2015. Foi vice prefeito de
Sobral de 1997 a 2004. Ocupou o cargo de Secretário de Des. Urbano de Sobral de 1997 a 2000. É
professor de Urbanismo da Universudade Estadual Vale do Acarau e de Atelier VII da Universidade
de Fortaleza.

5 . JÉSSICA CHAVES RIBEIRO ( TITULAR )



Currículo : Formada pela Universidade Federal do Ceará como Arquiteta Urbanista e qualificada
como Técnica em Edificações pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
(IFCE). Durante a graduação, sempre lutou para a construção de uma cidade socialmente mais justa
com sua participação em projetos de extensão que beneficiavam comunidades em situação de
vulnerabilidade social. Atualmente está trabalhando no processo de criação de uma Organização
não Governamental que tem como missão atuar na sociedade prestando assessoria técnica em
Arquitetura e Urbanismo para as parcelas da população que não têm acesso a esse tipo de serviço,
tendo como base a lei 11.888/2008.

5 . MAYARA CAROLINA ARAúJO DE PAULA ( SUPLENTE )

Currículo : Mayara de Paula possui experiência em diversos escritórios de Fortaleza com maior
atuação na arquitetura de interiores. Atua como arquiteta no escritório Oficina da Boa Arquitetura
produzindo projetos arquitetônicos de edificações residenciais e comerciais e execução de reformas,
com particular interesse nas questões de paisagismo, materiais alternativos de construção (como o
bambu) e arquitetura bioclimática. Devido à vivências na Colômbia, atualmente desenvolve pesquisa
sobre a produção e utilização do bambu no Ceará.

6 . LEONARDO DAVID RIBEIRO ( TITULAR )

Currículo : Arquiteto e urbanista graduado pela Universidade Federal do Ceará e sócio fundador de
um escritório em Fortaleza. Durante a formação, participou de projeto de extensão que atuava com
demandas sociais. Fez parte da comissão organizadora em diversos eventos, dentro e fora da
graduação, que tiveram como premissa o debate de assuntos relevantes para arquitetura,
urbanismo e cidade, como: XVI Seminário Nacional de Escritórios Modelos de Arquitetura e
Urbanismo (2012), 1ª Semana de Design, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do
Ceará (2013) e Murilo Cavalcanti - As lições de Bogotá e Medellín | Do Caos à referência mundial
(2015).

6 . THAIS OLIVEIRA PONTE ( SUPLENTE )



Currículo : Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Fortaleza (2013).
Mestra em Desenvolvimento Urbano pelo programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano
da Universidade Federal de Pernambuco (2016). É professora do curso de arquitetura e urbanismo
do Centro Universitário Católica de Quixadá, da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza
(FAMETRO) e do Centro Universitário Estácio. Possui experiência na área de docência, bem como
desenvolve pesquisa na área dos estudos urbanos, mais especificamente, planejamento urbano,
habitação social, direito à cidade e direito à moradia digna desde 2010. Também possui experiência
no desenvolvimento de projetos de paisagismo.

7 . RAPHAEL PIRES DE SOUZA ( TITULAR )

Currículo : Raphael Pires de Souza (Fortaleza, 1978) é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela
Universidade Federal do Ceará (2002); especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela
Universidade de Fortaleza (2004); Docência do Ensino Superior pela Universidade Estadual do
Ceará (2007); mestre em Políticas Públicas e Sociedade pela Universidade Estadual do Ceará
(2007) e doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará (2016). Atualmente está na
função de Coordenador do Curso Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Ari de Sá (2015); professor
do Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade de Fortaleza (2008); Atua, ainda, como
Arquiteto com especialização em engenharia de segurança do trabalho em instituições públicas e
privadas. Além das atividades da arquitetura tem experiência na área de Ciência Política, com
ênfase em Políticas Públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, política,
planejamento, gestão e democracia.

7 . AUGUSTO CÉSAR CHAGAS PAIVA ( SUPLENTE )

Currículo : Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará
(1988) e mestrado em Políticas Públicas e Sociedade pela Universidade Estadual do Ceará (2006).
Atualmente é professor de história e teoria do urbanismo do curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de Fortaleza, foi professor de história da arte do curso de Design de Moda da
Universidade de Fortaleza e é Vice-Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento
Ceará. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Teoria do Urbanismo,
atuando principalmente nos seguintes temas: política urbana, Fortaleza, urbanismo, infra-estrutura
urbana e participação popular.
8 . DANIEL BENEVIDES PARENTE ( TITULAR )



8 . DANIEL BENEVIDES PARENTE ( TITULAR )

Currículo : Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará, com
intercâmbio acadêmico no Instituto Tecnológico de Karlsruhe - Alemanha. Sócio-Fundador do
escritório PORO Arquitetura. Sócio-Fundador do MOM, curso de representação e visualização em
arquitetura e urbanismo. Arquiteto contratado pela CERTARE Engenharia e Consultoria. Vencedor
do concurso nacional de propostas 2º Prêmio CURA - Transposições.

8 . MARCELO MOTA CAPASSO ( SUPLENTE )

Currículo : Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará
(2004) e mestrado em Urban Management - Technische Universität Berlin (2009). Atualmente
professor na Universidade de Fortaleza nas disciplinas de Projeto Urbanístico e Conservação
Integrada. Tem pesquisa na instituição denominada "A Casa Cearense como Documento e
Memória".

9 . CLELIA LEITE CARVALHO XAVIER ( TITULAR )

Currículo : Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará (1983).
Membro do Conselho Fiscal do Departamento do Ceará do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-CE)
nos biênios 1984/1985 e 1986/1987. Diretora de Política Cultural do IAB-CE nos biênios de
2004/2005 e 2006/2007. Tesoureira do IAB-CE no biênio 2008/2009. Coordenadora do Prêmio IAB-
CE de Gentileza Urbana em 2007,2009 e 2016. Suplente de conselheiro como representante do
IAB-CE junto à Câmara de Arquitetura do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Ceará
- CREA-CE de 2009 a 2011. Assessora de 02 (duas) Comissões do CAU/BR: Comissão de Ética e
Disciplina (CED-CAU/BR) e Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA-CAU/BR) na gestão
fundadora de 2012 a 2014. Diretora de Política Cultural do IAB-CE na atual gestão (2017-2018.
Sócia da empresa 3 Arquitetos Associados desde 1988.

9 . SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA SCHRAMM ( SUPLENTE )



Currículo : Arquiteta graduada pela Universidade Federal do Ceará- UFC, em 1983, mesma
instituição em que cursou mestrado e doutorado em sociologia. Atuou em escritório próprio de
arquitetura até 2002, ano em que ingressou como docente na Universidade de Fortaleza - UNIFOR.
Desde 2009, é professora do do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFC. Sócia do
Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Ceará, participou de sua diretoria em diferentes
gestões, até o ano de 1996, integrando, atualmente, o Conselho Fiscal da entidade.

Salvar (/eleitoral/chapa/view/id_/TXVMK1A0WU9jV25BdTBhWDUrbWV3dz09/s/1)
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