
Ata da reunião ordinária da Diretoria do dia (06) de fevereiro de 2020 

 

Estando presente na sala de conferências do Sindicato dos Engenheiros do 

Estado do Ceará – SENGE Ce, os Engenheiros: José de Anchieta Delgado, 

presidente; Ana Câmara Jatahy, primeiro vice-presidente; José Gutemberg Frota 

Rios, terceiro vice-presidente; Morgan Moura de Araújo, diretor tesoureiro; 

Clauder Hidd Vasconcelos, diretor Técnico e secretário; José Firmeza de Sousa, 

Conselho fiscal; Rafael Pordeus Menezes, suplente, fora iniciado a reunião 

constando da convocação de 28 de janeiro de 2020. 

Lida a pauta da convocação: 

1. Cursos a serem ofertados pelo IBAPE CE em 2020. Espera-se 

sugestão quanto aos temas e metodologias a serem utilizadas no 

desenvolvimento e aplicação; 

2. Seminários a serem realizados em 2020. Temas; 

3. Normas e Leis de inspeção predial. Posição quanto a estudo e 

divulgação; 

4. Norma 15575. Posição quanto a estudo e divulgação. 

Deu-se a palavra a Engenheira Ana Câmara Jatahy que discorreu sobre a 

dificuldade de realizar curso, contanto da necessidade de tempo para 

divulgação, contacto com o professor e dos recursos necessários, explicitando 

que os recursos do sistema estão limitados devido as eleições do sistema. 

Depois de discussão ficou acertados a realização dos cursos: Danos em 

Construção, 27 de março de 2020, professores Antero e Adriana; Vistorias 

técnicas e Inspeções Prediais, professor Ariovaldo, 24 e 25 de abril de 2020; 

Mediação e arbitragem 5 e 6 de junho de 2020, já que se havia solicitado 

recursos a Mutua para suas realizações.  

Continuando a discussão sobre cursos ficou decido que as responsabilidades 

para trazer subsídios na próxima reunião sobre cursos de: Rafael Prodeus 

Meneses – Avaliação de máquinas e equipamentos; José Firmeza de Sousa – 

Tecnologia embarcada; Morgan Moura – pericia do meio ambiente; Jose Firmeza 

Sousa e José Gutemberg Frota Rios – Proteção Passiva de Construção; Ana 

Câmara Jatahy – os curso de Reforma e manutenção e de inspeção de 

condomínios. 

O presidente solicitou de todos que até a próxima reunião estudasse as normas 

e Leis de inspeção predial e a NBR 15575, para serem discutidas. O presidente 

sugeriu que devíamos transformar nossas reuniões para discutir assuntos 

ordinários e estudo da legislação pertinente. 

 

José de Anchieta Delgado, presidente    _______________ 

Ana Câmara Jatahy, primeiro vice presidente   _______________ 



 José Gutemberg Frota Rios, terceiro vice presidente  _______________ 

 Morgan Moura de Araújo diretor tesoureiro   _______________ 

Clauder Hidd Vasconcelos, diretor Técnico e secretário _______________ 

José Firmeza de Sousa, conselho fiscal    _______________ 

Rafael Pordeus Menezes      _______________ 

 

 

 

 


