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ATA DA 2ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CAU/CE, REALIZADA 

EM 19 DE AGOSTO DE 2020. 

Aos dezenove dias do mês de agosto 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, através do aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência de Napoleão 

Ferreira da Silva Neto, com os conselheiros: Jéssica Chaves, Regina Costa e Silva, Rebeca 

Gaspar, Lucas Ribeiro Rozzoline, Antônio Laprovítera, Regina Costa e Silva e Rodrigo Ponce 

de Leon. I. Abertura: O presidente Napoleão Ferreira, às 10h, iniciou a Reunião Plenária 

Extraordinária nº 002. II. Verificação da pauta: O presidente verificou se havia quórum e leu a 

pauta para os presentes. III. Constituição da Comissão Eleitoral do CAU/CE: O presidente 

Napoleão leu o Ad Referendum nº 008/2020 que aprova a constituição da comissão eleitoral do 

CAU/CE. O Plenário aprovou por unanimidade o Ad Referendum com a inclusão dos arquitetos 

Alexander Laranjeira e Tamirys Sena na comissão. IV. Reprogramação Orçamentária e 

Utilização do Superávit: A contadora Emanuely Damasceno apresentou a reprogramação 

orçamentária e a utilização do superávit. Ela demonstrou o que foi cortado para contenção de 

despesas e adaptação do orçamento diante da crise econômica causada pelo novo Coronavírus. 

O superávit para utilização de pagamento de despesas correntes ficou fixado em R$ 286.270,00. 

A contadora informou que a planilha foi enviada a todos os conselheiros para conhecimento. O 

conselheiro Lucas Rozzoline perguntou em quais rubricas se encontram os recursos aplicados 

no superávit, a contadora conduziu o conselheiro na planilha para encontrar a informação. A 

conselheira Rebeca Gaspar perguntou qual a origem do superávit. A contadora informou que o 

setor público não tem lucro e em tese o que é arrecada tem que ser utilizado. O que não é 

utilizado vai para o superávit. Em seguida a contadora informou que o CAU/BR liberou o uso 

de até 70% do valor efetivo. Porém, o CAU/CE vai utilizar menos do que foi autorizado, 28%. 

A conselheira Rebeca perguntou se o valor cobrado pelos arquitetos que trabalham no CAU/CE 

referente ao salário mínimo retroativo já está na reprogramação e se poderia aumentar o valor 

destinado para a ATHIS. A contadora informou que essa reprogramação está sem o cálculo dos 

valores dos salários retroativos e que a ATHIS tem uma porcentagem já estabelecida pelo 

CAUBR. A gerente geral do CAU/CE informou que o processo para pagamento dos retroativos 

tem que partir dos funcionários, o CAU/CE recebeu a demanda e irá analisar as planilhas de 

custos cobrados pelos funcionários e formular um acordo. Em seguida a conselheira Rebeca 

sugeriu um novo edital de ATHIS ainda esse ano e ampliar também o edital para outros campos, 

como audiovisual, por exemplo. O presidente disse que depois das eleições essa sugestão poderá 

ser pensada e discutida. Em seguida o conselheiro Lucas pontuou que o CAU/CE ainda vai 

utilizar um valor alto do superávit. A gerente geral argumentou que os meses de março, abril e 

maio foram muito difíceis em relação à arrecadação. O conselheiro Rodrigo Ponce solicitou que 

a gestão informasse todos os passos aos conselheiros dos pagamentos dos retroativos. Em 

seguida o presidente abriu a votação para aprovação da reprogramação. O conselheiro Lucas 

votou contra a aprovação argumentando que não se sentia seguro de votar, pois a planilha 

apresentada é complexa e precisaria de mais tempo para que todos os conselheiros pudessem 

entender todos os campos. O presidente Napoleão disse que o voto do conselheiro se encaixaria 

em abstenção e não voto contrário, pois há dúvida em relação ao entendimento do conteúdo 

apresentado. O presidente disse ainda que o conselheiro poderia fazer um questionamento 

judicial e ver se há algo fora da legislação. O presidente ainda informou que antes de ir à 

Plenária, a reprogramação foi aprovada pela COPAF. O presidente disse que o colega Lucas 

coloca em dúvida o trabalho da COPAF e da assessoria técnica. O conselheiro Lucas 
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argumentou que a metodologia de apresentação não é muito clara para compreensão de todos. 

Ele afirmou que não desconfiou de ninguém, não acusou ninguém e que não deveriam colocar 

palavras na boca dele. O conselheiro disse que passou um mês na presidência e percebeu a 

dificuldade em manusear as planilhas e que não teve nenhum problema com os funcionários. E 

afirmou que seu voto seria contra. A aprovação teve 06 votos a favor, 01 voto contra e nenhuma 

abstenção. V. Deliberação nº 039/2020 CEP: Em seguida a conselheira Regina Costa e Silva 

apresentou a deliberação da CEP. Ela informou que atualmente o CAU/CE está sem fiscal, pois 

o fiscal Erick Mendes está de férias e a fiscal Sarah Bastos está de licença. A arquiteta Juliana 

Mendes está ajudando na fiscalização. Ela sugeriu a possibilidade de contratar um novo fiscal 

aprovado no último concurso público. O presidente disse que é possível contratar um novo 

fiscal. A conselheira Jéssica Chaves sugeriu que a proposta fosse encaminhada ao setor 

financeiro para estudar a viabilidade de pagamento de um novo funcionário. A gerente geral 

disse que precisa ser incluído na reprogramação orçamentária. A proposta foi encaminhada ao 

setor financeiro e a COPAF para estudo de viabilidade. Aprovado encaminhamento por 

unanimidade. VI. Plano de Retomada das Atividades na Sede do CAU/CE: Em seguida a 

gerente geral apresentou o plano de retomada das atividades presenciais do CAU/CE. O plano 

está dividido em três fases. O plano será concluído internamente entre os funcionários e será 

estudada uma data para o retorno das atividades presenciais. VII. Desenvolvimento de 

proposta para utilização das impressoras 3D: O presidente sugeriu que as comissões 

fizessem propostas para utilização das impressoras 3D que estão emprestadas à UFC. O assunto 

foi encaminhado às comissões para elaboração de proposta. VIII. Encerramento: a reunião 

plenária encerrou às 12h30min. 

 

Fortaleza, 19 de agosto de 2020. 

 

 

_________________________________ 

Napoleão Ferreira da Silva Neto 

Presidente do CAU/CE 


