
 
 

 

 

ATA DA 102ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/CE, REALIZADA 

EM 14 DE ABRIL DE 2020. 

Aos quatorze dias do mês de abril de 2020, às 10h, reuniu-se o Plenário do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Ceará - CAU/CE, virtualmente, de acordo com a 

Portaria nº 07/2020/PRES/CAUCE, sob a presidência de Napoleão Ferreira da Silva 

Neto, com os conselheiros: Jefferson John, Jéssica Chaves, Denise Sá, Regina Costa e 

Silva, Rebeca Gaspar, Lucas Rozzoline e Rodrigo Ponce. Os conselheiros Antônio 

Laprovítera e Zilsa Santiago justificaram suas ausências. I. Abertura: O presidente 

Napoleão Ferreira, às 10h, iniciou a Reunião Plenária Ordinária nº 102. 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. III. Comunicações: A gerente geral comunicou que o 

atendimento do CAU/CE e os demais setores não tiveram nenhum problema de 

adaptação com o trabalho remoto. Ela informou que todos estão em harmonia com as 

tarefas e em plena coordenação uns com os outros. A gerente comunicou que está 

estudando saídas para diminuir as despesas do Conselho, juntamente com a presidência 

e a COPAF, para manter os pagamentos sem atrasos dos compromissos deste Conselho. 

Também foi informado que cada funcionário está elaborando seu relatório de trabalho 

diário para manter os conselheiros e gerência informados. O presidente informou que no 

momento não pensa em demissão de funcionário, nem de redução de salário. Ele 

argumentou que no momento está buscando outras saídas de contingenciamento de 

despesas e que está tentando articular medidas com o CAU/BR e com o Fórum dos 

Presidentes. O presidente comunicou a possibilidade de suspender o pagamento ao CSC 

e ao Fundo de Apoio por impossibilidade financeira. Ele também informou que está 

estudando uma maneira viável e legal de juntar o CAU/CE com o CAU/RN durante esse 

momento de dificuldade. O presidente disse também que no momento o CAU precisa 

investir nos serviços e dar celeridade aos processos. O conselheiro Jefferson John disse 

que tem se preocupado com o pagamento dos funcionários, ele disse ainda que é 

importante fazer um planejamento caso haja necessidade de ter que cortar funcionário  

 



 
 

 

 

ou reduzir salários. 1. Proposta de inclusão de pauta: A conselheira Rebeca Gaspar 

solicitou que acrescentasse o ponto de pauta sobre a demanda que a ouvidoria recebeu 

sobre ensino remoto. 2. Prestação de Contas do 1º Trimestre do CAU/CE: A 

contadora do CAU/CE, Emanuely Damasceno, apresentou a prestação de contas do 1º 

trimestre do CAU/CE, ela apontou as receitas e despesas do período. Também 

apresentou a queda de receita devido ao novo coronavírus. A contadora informou que o 

Conselho deverá adotar medidas de contingenciamento de despesas para os próximos 

meses. Os conselheiros aprovaram as contas do 1º trimestre por unanimidade. A 

prestação de contas estará disponível no Portal da Transparência do CAU/CE. 3. 

Prestação de Contas Anual – Exercício 2019:  Em seguida a contadora continuou sua 

apresentação com a prestação de contas anual de 2019. A prestação também foi 

aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. A prestação de contas estará 

disponível no Portal da Transparência do CAU/CE. 4. Processo da CED em 

andamento: O conselheiro Lucas informou que há um processo na CED que precisa ser 

julgado pelo Plenário e que a defesa do denunciado deve ser apresentada em reunião 

plenária. O voto de sanção da CED foi por suspensão do registro e multa. O presidente 

Napoleão argumentou que esse caso deve ser estudado com muito cuidado, pois uma 

reunião plenária virtual pode abrir brecha para algum problema e o julgamento ser 

impugnado. Ficou decido que haverá uma plenária extraordinária preparatória para o 

julgamento do processo. Unanimidade de votos a favor da reunião plenária 

extraordinária. 5. Deliberação CEF nº 009/20: A conselheira Rebeca informou que a 

Comissão de Ensino e Formação elaborou uma deliberação delegando ao atendimento a 

realização dos registros profissionais sem passar pela CEF nesse período de pandemia. 

A deliberação da Comissão foi apreciada em plenária e aprovada por unanimidade. 6. 

Demanda da Ouvidoria sobre ensino remoto: A conselheira Rebeca Gaspar informou 

que houve uma reunião extraordinária da CEF para tratar do assunto. Alunos de 

arquitetura e urbanismo enviaram uma carta à ouvidoria do CAU/CE sobre o problema 

da precarização do ensino remoto. A proposta para a plenária é que o CAU/CE 

convoque docentes e discentes das instituições de ensino para uma reunião com a CEF e 

com a presidência deste Conselho para tratar dos pontos pautados na carta dos alunos.  



 
 

 

 

A reunião seria mediada pela conselheira Zilsa Santiago e com participação também do 

ouvidor do CAU/CE. O presidente emitiu a opinião de que os professores iriam ter 

dificuldade de se expressar nessa reunião, pois eles são vinculados a uma instituição. A 

conselheira Rebeca disse que o objetivo da reunião é dialogar com as instituições e 

emitir algum documento orientativo para ajudar na demanda dos alunos. O 

encaminhamento da proposta é que a reunião seja realizada com a CEF, a presidência, o 

ouvidor e os discentes das instituições de ensino. O plenário aprovou por 

unanimidade.7. Propostas da Comissão de Comunicação: O conselheiro Lucas 

Rozzoline informou que a Comissão de Comunicação está trabalhando para que o 

Conselho tenha publicações com mais periodicidade, com mais prestação de serviço, 

principalmente nesse momento de isolamento social. As sugestões da comissão foram 

apresentadas e o presidente do CAU/CE disse ao conselheiro Lucas que a Comissão de 

Comunicação pode trabalhar com suas propostas sem problemas. 8. Apresentação do 

Atendimento no período de trabalho remoto: A coordenadora técnica, Juliana 

Gurgel, apresentou rapidamente os números do atendimento no período de trabalho 

remoto, de 20/03/2020 a 09/042020. Nesse período foram 73 registros de pessoas 

físicas, 02 registros de pessoas jurídicas. Foram solicitadas apenas quatro interrupções 

de registro de PF, foram emitidos 241 RRTs Simples. Também foram analisadas 04 

CATs-A, 09 RRTs Extemporâneos e 04 permissões para RRTs baixados. 9. 

Encerramento: Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada às 12h. 

 

 
Napoleão Ferreira da Silva Neto 

Presidente 
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