
 
 

 

ATA DA 99ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/CE, REALIZADA 

EM 08 DE JANEIRO DE 2020. 

Aos oito dias do mês de janeiro de 2020, às 10h45, reuniu-se o Plenário do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Ceará - CAU/CE, na Rua do Rosário, 77, sala 702, sob a 

Presidência de Napoleão Fereira, com os conselheiros: Antônio Laprovitera, Jéssica 

Chaves, Denise Sá, Regina Costa e Silva, Lucas Rozzoline e Rodrigo Ponce. Os 

conselheiros Jefferson John, Rebeca Gaspar e Zilsa Santiago justificaram suas ausências 

I. Abertura: O presidente confirmou quórum e às 10h iniciou a Reunião Plenária 

Ordinária nº 98. 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 98ª 

Reunião Plenária Ordinária do CAU/CE foi aprovada por todos.  III. Comunicações: A 

conselheira Jéssica Chaves informou que o Edital da ATHIS será lançado em janeiro de 

2020. Segundo a conselheira e coordenadora da CPUA o edital está em fase final para 

publicação. Em seguida o conselheiro Lucas Rozzoline informou que a CED está 

analisando processos antigos para evitar a prescrição desses casos. O presidente do 

CAU/CE informou que recebeu uma solicitação para o CAU/CE ministrar uma palestra 

sobre o uso da Tabela de Honorários. O Plenário encaminhou a demanda para que o IAB 

realize essa palestra. A solicitação será encaminha na reunião do CEAU. O presidente 

informou que não participou das reuniões do Fórum dos Presidentes e da Plenária 

Ampliada por falta de recurso do CAU/CE devido à mudança de sede. 1. Proposta de 

inclusão de pauta: Não houve inclusão de assunto. 2. Relatório e Voto do Processo nº 

889644/2019: A conselheira Denise Sá leu seu relatório e votou pelo indeferimento da 

CAT-A. O conselheiro Rodrigo Ponce pediu vista do processo, ele sugeriu que a votação 

fosse realizada na próxima plenária para analisar melhor os documentos. O processo foi 

encaminhado para a próxima plenária. 3. FORMAÇÃO DAS COMISSÕES PARA O 

EXERCÍCIO DE 2020:  O presidente abriu espaço para a formação das comissões do 

CAU/CE. As comissões ficaram da seguinte forma: CEP – Regina Costa e Silva (coord.), 

Jefferson John (coord. adj.), Jéssica Chaves (membro); CEF – Rebeca Gaspar Maia 

(coord.), Zilsa Santiago (coord. adj.), Lucas Rozzoline (membro); COPAF – Francisco 

Laprovítera (coord.), Rodrigo Ponce de Leon (coord. adj.), Rebeca Gaspar (membro); 



 
 

CED – Lucas Rozzoline (coord.), Jéssica Chaves (coord. adj.), Jefferson John (membro); 

CPUA – Jéssica Chaves (coord.), Rodrigo Ponce (coord. adj.), Francisco Laprovítera 

(membro). 4. ELEIÇÃO DO VICE-PRESIDENTE:  O presidente do CAU/CE abriu 

votação entre os coordenadores das comissões para o cargo de vice-presidente do 

Conselho. O conselheiro Lucas Rozzoline se candidatou. Por unanimidade o conselheiro 

em epígrafe foi eleito vice-presidente do CAU/CE. 10. Encerramento: Sem mais nada a 

tratar a reunião foi encerrada às 12h. 
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