
 
 

ATA DA 91ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/CE, 

REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2019. 

Aos oito dias do mês de maio de 2019, às 16h e 10min, reuniu-se o Plenário 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará - CAU/CE, na Av. Santos 

Dumont, 2626, loja 15, sob a Presidência de Napoleão Ferreira, com os 

conselheiros: Jefferson John, Antônio Laprovítera, Rodrigo Ponce de Leon 

e Lucas Rozzoline que chegou no final da reunião. Os conselheiros Antônio 

Carlos Campelo Costa, Regina Costa e Silva, Jéssica Chaves e Rebeca Gaspar 

justificaram suas ausências. I. Abertura: O presidente Napoleão Ferreira, às 

16 horas e 10 minutos, iniciou a Reunião Plenária Ordinária nº 92. II. 

Verificação da pauta: O presidente do CAU/CE leu a pauta e perguntou se 

alguém teria alguma observação, dúvida ou mesmo necessidade de 

esclarecimento. Não houve manifestação. A pauta da reunião foi aprovada. 

A Ata da 91ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/CE foi aprovada por todos.  

III. Comunicações:  O conselheiro Jefferson John informou que está 

participando das reuniões da AGEFIS. O encontro visa firmar um convênio 

de fiscalização entre CAU/CE, CREA/CE, AGEFIS e SINDUSCON. O 

conselheiro ainda informou que está participando da Oficina de Fiscalização 

para alteração da Resolução nº 91. Ele sugeriu que o CAU/CE (CEP, 

presidente e fiscais) elabore um documento com suas contribuições. O 

conselheiro Jefferson sugeriu que o CAU tente entrar em contato com a 

APRECE para inserir o profissional arquiteto e urbanista nas prefeituras do 

interior do estado. O conselheiro Antônio Laprovítera informou que a 

COPAF está com os processos atuais em dia e que o imóvel previsto para a 

sede do CAU/CE na Praia de Iracema está em negociação com prefeitura e 

governo do estado. Em seguida foi discutido os seguintes pontos de pauta: 



 
 

1. Prestação de Contas do 1º Trimestre do CAU/CE: A contadora do CAU/CE 

Emanuely Damasceno apresentou o relatório da Prestação de Contas do 1º 

Trimestre do Conselho. A prestação foi aprovada por unanimidade. 2. 

Relatório e Voto do Processo nº 100025182/2015: O processo não foi 

apresentado, foi encaminhado para ser deliberado na próxima reunião 

plenária. 3. Encaminhamento do Processo nº 69885/2018: O processo não 

foi apresentado, foi encaminhado para ser deliberado na próxima reunião 

plenária.  4. Encerramento: Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada 

às 18h. 
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