ATA DA 104ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/CE, REALIZADA
EM 12 DE JUNHO DE 2020.
Aos doze dias do mês de junho 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: Jéssica Chaves, Regina Costa e Silva, Rebeca Gaspar, Lucas Rozzoline,
Antônio Laprovítera e Rodrigo Ponce. I. Abertura: O presidente Napoleão Ferreira, às 10h,
iniciou a Reunião Plenária Ordinária nº 104. 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
juntamente com a Ata nº 103. III. Comunicações: A conselheira Rebeca Gaspar comunicou
que não tem informes para a CEF. A conselheira Regina Costa e Silva informou que também
não tem informes para a CEP. O conselheiro Antônio Laprovítera comunicou que o assunto
da COPAF é o que está na pauta. A conselheira Jéssica Chaves informou que a última reunião
da CED foi para organizar o julgamento de um processo da comissão que irá à Plenária. A
conselheira informou que o coordenador da comissão irá enviar e-mails aos conselheiros
para saber se há algum impeditivo no julgamento do caso. Em seguida a conselheira Jéssica
Chaves comunicou que a CPUA realizou uma live no Instagram para tirar dúvidas sobre o
edital da ATHIS. A conselheira informou ainda que continua respondendo perguntas sobre
o edital mesmo não tendo essa obrigação. A conselheira Rebeca Gaspar pontuou que a live
realizada foi muito importante para uma maior aproximação do CAU com os profissionais,
para ampliar o alcance do edital da ATHIS e para criar um canal de acessibilidade para com
a ação. Logo depois o conselheiro Lucas Rozzoline informou que será julgado um processo
da CED ainda no mês de julho em Plenário. O conselheiro comunicou que irá enviar o nome
do denunciado por e-mail para que os conselheiros manifestem se há impedimento no
julgamento. O julgamento desse processo será virtual. O conselheiro Lucas Rozzoline
informou também sobre o trabalho da Comissão de Comunicação. Ele comunicou que houve
avanço na rotina de comunicação do Conselho. Uma das ações da comissão foi a postagem
sobre a diferença entre consultoria e assessoria. Essa postagem foi embasada no Código de
Ética e na Tabela de Honorários para esclarecimento do assunto e para evitar futuros
processos éticos. O conselheiro informou que o CAU/PA reproduziu o conteúdo da
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postagem. O presidente Napoleão comunicou que vários presidentes elogiaram o trabalho da
Comissão de Comunicação. Em seguida o presidente abriu os informes dos conselheiros,
porém não houve manifestação. Nos informes da presidência, o presidente Napoleão Ferreira
informou que participou da Plenária Ampliada do CAU/BR. Um dos pontos de pauta foi a
deliberação do CAU/BR que trata da possibilidade de disponibilizar a utilização do capital
financeiro dos CAU/UF para suprir as carências de orçamentos dos conselhos. O presidente
disse que houve uma queda muito brusca de arrecadação de receita. Essa deliberação do
CAU/BR foi aprovada por unanimidade, porém até essa data ainda não foi publicada no site
do CAU/BR. Cada CAU poderá utilizar 70% do capital financeiro, caso seja necessário, para
despesas correntes. O presidente também informou sobre sua participação no GT de
Fiscalização do Fórum dos Presidentes. Um dos pontos de pauta do GT foi a utilização de
um robô que rastreia denúncias e informações para a fiscalização, esse robô já foi adquirido
pelo CAU/SC, outra ideia foi a criação de uma central de fiscalização de impugnação de
editais de licitação juntamente com a assessoria jurídica. Em seguida a gerente geral do
CAU/CE, Clélia Leite, informou que a fiscalização do CAU/CE está atuante nesse período
de pandemia. O trabalho de fiscalização on-line tem sido muito eficiente. 1. Proposta de
inclusão de pauta: Não houve inclusão de pauta. 2. Homologação do Ad Referendum nº
007/2020: A Plenária homologou o Ad Referendum nº 007/202020 sobre as medidas de
contingenciamento de despesas do CAU/CE por unanimidade. A gerente geral informou que
essas medidas podem mudar de acordo com os normativos que o CAU/BR for aprovando
para auxiliar os CAUs. 3. Prorrogação excepcional do registro provisório durante a
pandemia: O presidente expôs a proposta de prorrogar os registros provisórios durante essa
pandemia para não prejudicar os profissionais. A coordenadora técnica Juliana Gurgel
informou que não há uma deliberação do CAU/BR aprovando essa decisão de prorrogação,
o assunto ainda vai ao Plenário do CAU/BR para aprovação. O presidente argumentou que
até o CAU/BR aprovar essa deliberação o CAU/CE precisa ter alguma decisão nesse sentido
para não prejudicar os profissionais que estão nessa situação. Ficou decido que quando o
CAU/BR aprovar a deliberação sobre o assunto em epígrafe, o CAU/CE se adaptará ao
normativo do CAU/BR. Foi feita a leitura da Deliberação nº 010/2020 CEF-CAU/CE. O
ponto de pauta foi aprovado pelo Plenário. O conselheiro Lucas Rozzoline se absteve do
voto por ter chegado atrasado na reunião e não ter participado do debate. 4. Apresentação
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do cenário de arrecadação do CAU/CE: A contadora Emanuele Damasceno apresentou o
cenário de arrecadação até 31 de maio de 2020. A contadora pontuou que nos meses de
janeiro a março a arrecadação foi dentro do previsto. Já abril e maio houve uma queda de
60% em cada mês. Na evolução da despesa desse período, no mês de maio houve uma queda
de despesa por conta do plano de contenção de gastos. Foi apresentado que a disponibilidade
financeira do CAU/CE até 31 de maio de 2020 é de R$ 227.738,68. A gerente geral, Clélia
Leite, comunicou que já havia diminuído gastos do CAU/CE com a mudança de sede, com
redução do aluguel, energia, entre outras despesas. Essa apresentação não teve caráter
deliberativo, apenas informativo. 9. Encerramento: Sem mais nada a tratar a reunião foi
encerrada às 12h.
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