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ATA DA 001ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CAU/CE, 

REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2020, reuniu-se o Plenário do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Ceará - CAU/CE, sob a presidência de Napoleão 

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

Rebeca Gaspar, Lucas Rozzoline, Antônio Laprovítera, Rodrigo Ponce e Jefferson John. 

I. Abertura: O presidente às 10h iniciou a Reunião Plenária Extraordinária nº 001. 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: O presidente 

Napoleão Ferreira abriu espaço para as comunicações. A conselheira Jéssica Chaves 

informou que participou de um evento de assistência técnica em Recife. O conselheiro 

Lucas Rozzoline informou que participou de uma reunião de acolhimento na 

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

analisando os processos em andamento para verificar quais irão a julgamento. Ele 

também informou que está estudando a possibilidade de elaborar um termo de ajuste de 

conduta para reduzir a quantidade de processos. O conselheiro ainda sugeriu que o 

CAU/CE adotasse uma secretária eletrônica para o atendimento, pois ele recebe 

reclamações de profissionais relatando que o telefone do Conselho não é atendido. O 

presidente ficou de analisar a proposta. As demais comissões não tiveram nada a relatar. 

1. Proposta de inclusão de pauta: Não houve inclusão de pauta. 2. Comissão 

Julgadora do Edital da ATHIS 2020: O presidente Napoleão Ferreira informou que o 

edital de Athis precisa de uma comissão julgadora, os nomes indicados são: Jéssica 

Chaves Ribeiro (coordenadora), Daniel Gonçalves Rodrigues (adjunto) e Henrique 

Alves da Silva. Os nomes foram aprovados por unanimidade.  3. Comissão Eleitoral 

do CAU/CE:  O presidente Napoleão Ferreira informou que o ano de 2020 será de 

eleição para constituição da nova gestão. Para iniciar os trabalhos eleitorais do CAU/CE 

é necessário a formação da comissão eleitoral, os nomes indicados são: Christianne 

Silton, Águeda Ribeiro, Zilsa Santiago, Regina Costa e Silva, Solange Schramm e  
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Fernanda Rocha. A comissão eleitoral foi aprovada por unanimidade pelo plenário.   4. 

Comissão Temporária de Comunicação:  O presidente informou que será criada uma 

comissão temporária de comunicação para melhorar a forma de se comunicar com os 

profissionais e com a sociedade, elaborar um plano de comunicação e também passar 

informações mais precisas e relevantes à categoria. A comissão terá duração de seis 

meses e será composta pelo conselheiro Lucas Rozolinne e pelos arquitetos e urbanistas 

Leonardo Ribeiro e Juliana Queiroz. O plenário aprovou a criação da comissão de 

comunicação por unanimidade.  5. Calendário de Eventos do CAU/CE:  O presidente 

Napoleão Ferreira explicou que o calendário de eventos de 2020 irá para aprovação do 

plenário conforme solicitação do CAU/BR, devido o ano corrente ser ano de eleição. O 

calendário de eventos foi aprovado por unanimidade. 6. Adesão ao Sistema de Gestão 

Integrada (SGI):  A gerente geral informou que o SGI é um sistema que facilita a parte 

contábil do CAU com planilhas de prestação de contas mais subjetivas e com 

informações mais claras, além de proporcionar indicadores mais eficazes. O sistema 

também vai auxiliar nos trabalhos administrativos do CAU e suportar informações que o 

SICCAU não supre. O plenário aprovou a adesão do sistema por unanimidade. 7. 

Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2019 e Anual: A gerente geral apresentou a 

prestação de contas do 4º trimestre de 2019 e a prestação anual do exercício de 2020. As 

prestações de contas foram aprovadas por unanimidade. 6. Encerramento: Sem mais 

nada a tratar a reunião foi encerrada às 12h. 

 

______________________________ 

Napoleão Ferreira da Silva Neto 
Presidente do CAU/CE 

 

 
 


