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ATA DA 107ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/CE, REALIZADA EM 11 

DE SETEMBRO DE 2020. 

Aos onze dias do mês de setembro 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: Regina Costa e Silva, Lucas Ribeiro Rozzoline, 

Antônio Laprovítera e Rodrigo Ponce de Leon. I. Abertura: O presidente Napoleão Ferreira, às 

10h, iniciou a Reunião Plenária Ordinária nº 107. II. Verificação da pauta: O presidente 

verificou se havia quórum e leu a pauta para os presentes. III. Informes dos Conselheiros e das 

Comissões: O presidente solicitou aos conselheiros que apresentassem os informes das comissões 

e dos conselheiros. O conselheiro Laprovítera informou que a COPAF não tem nenhum informe. 

Em seguida o conselheiro Lucas Rozzoline informou que a CED está dando continuidade à análise 

de processos antigos da comissão e que provavelmente em breve terá outro processo para 

julgamento. O presidente disse que a CED está realizando um bom trabalho e tendo uma boa 

produtividade. Logo após a conselheira Regina Costa e Silva informou que a CEP não se reunião 

na última reunião ordinária e que vai remarcar a reunião para análise de processos. O presidente 

informou que houve uma reunião com os arquitetos e urbanistas funcionários do CAU/CE 

juntamente com seus advogados para tratar do acordo sobre o pagamento dos valores de salários 

retroativos. O assunto irá para a COPAF, Plenária e encaminhado ao CAU/BR para homologação. 

O valor a ser pago será retirado do superávit do orçamento do CAU/CE. Logo após a gerente geral 

informou que já foram distribuídas 2.000 máscaras pela UFC, confeccionadas pelas impressoras 

3D, e que será feito um aditivo no convênio com a universidade para melhorar as cláusulas do 

acordo. IV. Inclusão de ponto de pauta: Não houve inclusão de ponto de pauta. V. Incêndio no 

Casarão no Centro da Cidade de Fortaleza: O presidente Napoleão argumentou que seria 

importante o CAU/CE se posicionar em relação ao incêndio no Casarão no Centro da Cidade de 

Fortaleza. O presidente sugeriu que o CAU elaborasse um documento assinado pelo Conselho e 

aprovado pelos conselheiros. O documento será elaborado e publicado. Será pensado num 

concurso de arquitetura para a restauração do prédio, serão verificadas mais informações sobre o 

imóvel para o andamento da emissão do documento. VI. Instabilidade do SICCAU: Em seguida 

o presidente informou que o SICCAU está passando por instabilidade em seus serviços. A 

responsabilidade da manutenção do sistema é do CAU/BR. A instabilidade se deu por conta da 

readequação da Resolução 184 ao sistema. O presidente defendeu um sistema estadual e não 

nacional, pois geraria menos problemas e as decisões seriam descentralizadas. O presidente 

comunicou que cobrou ao CAU/BR a resolução do problema o mais breve possível. A gerente 

geral do CAU/CE informou que a instabilidade também ocorreu no campo financeiro, não só na 

emissão de RRT. VII. Ressarcimento dos salários do advogado cedido ao Governo do Estado 

do Ceará: O conselheiro Lucas Rozzoline solicitou a informação de como anda o ressarcimento 

dos valores do funcionário cedido ao governo do estado do Ceará. O presidente do CAU/CE 

informou que tem pressionado o governo para realizar o pagamento desses valores. Foi informado 

que se não houvesse o pagamento o funcionário seria chamado para retornar ao Conselho. A 

gerente geral informou que foram feitos pagamentos até maio de 2020. Porém, ainda o restante 

do pagamento até o momento não foi realizado. A gerente já entrou em contato novamente com 

a Casa Civil solicitando o restante do pagamento. VIII. Projeção de Arrecadação de 2021: A 

gerente geral informou que foi enviado aos conselheiros a projeção de arrecadação para 2021 

elaborado pelo CAU/BR. A gerente comunicou que o CAU/CE está com uma estimativa de 

receita retroativa a 2016. O CAU/BR sugeriu que o CAU/CE cobre as anuidades pendentes para 
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tentar melhorar a arrecadação. Ela informou que o CAU/CE terá um orçamento enxuto para 2021. 

Tudo com base na pandemia e na baixa arrecadação dos meses anteriores. Em seguida o assessor 

de planejamento Neilton Feliciano apresentou a planilha de projeção de arrecadação para 2021. 

A gerente geral informou que o CAU/CE poderá passar por uma reestruturação no quadro de 

funcionário devido ao limite de percentual da folha de pagamento. O presidente assinará um ofício 

a respeito do percentual de pagamento do salário dos funcionários solicitando a dispensa da 

porcentagem da lei de reponsabilidade fiscal devido ao novo momento que estamos vivendo. O 

ofício será enviado ao CAU/BR. O documento será elaborado pelo assessor jurídico do CAU/CE. 

O plenário confirmou os valores da planilha de projeção de arrecadação para 2021. IX. Retomada 

das Atividades Presenciais do CAU/CE: O presidente informou que houve aumento nas taxas 

de contaminação de COVID no estado do Ceará. Ele argumentou que o risco para as atividades 

presenciais ainda é grande e que o CAU/CE permanecerá ainda em trabalho remoto. A gerente 

geral sugeriu que um dia na semana fosse feito um atendimento presencial, por agendamento, 

para emissão e entrega de carteira profissional. O presidente achou melhor não marcar nenhuma 

data específica e esperar como as coisas acontecerão nos próximos dias.  X. Encerramento: a 

reunião plenária encerrou às 12h. 

 

Fortaleza, 11 de setembro de 2020. 

 

 

_________________________________ 

Napoleão Ferreira da Silva Neto 

Presidente do CAU/CE 


