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ATA DA 105ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/CE, REALIZADA 

EM 10 DE JULHO DE 2020. 

Aos dez dias do mês de julho 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 Lucas Ribeiro Rozzoline 

Muniz, com os conselheiros: Jéssica Chaves, Regina Costa e Silva, Rebeca Gaspar, 

Lucas Rozzoline, Antônio Laprovítera, Rodrigo Ponce e Jefferson John. I. Abertura: O 

presidente em exercício Lucas Rozzoline, às 10h, iniciou a Reunião Plenária Ordinária 

nº 105. 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 104. III. 

Comunicações: A conselheira Jéssica Chaves informou que juntou material da CPUA 

de 2018 a 2020 e enviou ao CAU/BR como solicitado, será elaborado um relatório de 

ATHIS em âmbito nacional. O conselheiro Rodrigo Ponce informou que foi feito o 

plano de projeção orçamentária de receitas e debatida a retomada das atividades do 

CAU/CE. Em seguida o presidente informou que será utilizado quinze mil reais para o 

projeto da ATHIS de regularização fundiária, será uma contratação de projeto por valor 

proporcional. Também foi informado que haverá uma pequena cerimônia nas 

assinaturas dos contratos da ATHIS. Logo após, a conselheira Denise Sá informou que a 

CEF emitiu uma nota contra a totalidade do ensino a distância e de aulas remotas. O 

presidente informou a todos que o CAU/CE firmou um convênio com a UFC para 

emprestar seis impressoras 3D para produção de artigos hospitalares durante o período 

de pandemia. A conselheira Denise questionou o porquê da compra de muitas 

impressoras logo de início e o porquê as informações da compra das impressoras não 

terem passado pela plenária. A gerente geral explicou que o projeto de compras das 

impressoras não tinha uma empresa certa para firmar convênio. O advogado Fábio 

Menezes informou que as contrapartidas foram retiradas para viabilizar mais 

rapidamente a assinatura do convênio. O advogado ainda informou que a UFC não 

poderia realizar cursos com as impressoras por se tratar de órgão público. A quantidade 

de impressora foi definida com base em valores que entrasse na dispensa de licitação. O 
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presidente solicitou ao conselheiro Jefferson para falar sobre o posicionamento do IAB 

em relação à aprovação de um loteamento de uma APA na Sabiaguaba. O conselheiro 

Rodrigo Ponce disse que foi aprovado a análise de orientação prévia. Ele informou que 

ninguém aprovou nada fora dos critérios da SEUMA. O conselheiro Jefferson disse que 

aprovou os parâmetros do projeto e que será feita uma nota explicativa do IAB para 

explicar para a população a posição da entidade.  1. Proposta de inclusão de pauta: 

Fiscalização nas redes sociais. Sugestão do conselheiro Jefferson John. 2. Prestação de 

Contas do 2º Trimestre: A contadora Emanuely Pinheiro apresentou a Prestação de 

Contas do segundo trimestre do Conselho. A prestação foi aprovada por unanimidade. A 

prestação será disponibilizada no Portal da Transparência. 3. Encaminhamento da 

conselheira Naiana Pontes em comissão ordinária:  O presidente em exercício 

explicou a situação de saúde do presidente Napoleão Ferreira e comunicou que a 

conselheira Naiana Pontes, suplente do presidente, assume a titularidade em sua 

ausência e que ela deve ser encaminhada a uma comissão ordinária. O presidente Lucas 

sugeriu que a conselheira entrasse na CED, pois com sua saída a comissão precisa de 

mais um integrante. A conselheira Naiana Pontes informou que iria analisar em qual 

comissão entraria. O assunto será decido na próxima plenária. 4. Nova coordenação da 

CED:  O presidente informou que é preciso escolher um novo coordenador para a CED, 

pois no momento o coordenador está exercendo a presidência do CAU/CE devido ao 

licenciamento do conselheiro Napoleão Ferreira. Foi sugerida a coordenação para a 

conselheira Jéssica Chaves. Todos concordaram. 5. Plano de Retomada das 

Atividades Presenciais: A gerente geral informou que o plano de retomada está sendo 

estudado. Um esboço do plano será enviado aos conselheiros. 6. Apresentação da 

fiscalização do CAU/CE: O fiscal informou que a fiscalização diminuiu devido ao 

período de pandemia. Comunicou que a fiscalização continua, porém sem ida ao local 

de obra. O foco é a fiscalização remota, através de redes sociais e denúncias. A 

fiscalização busca a ausência de RRT nas responsabilidades técnicas das obras e 

projetos. 6. Encerramento: Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada às 12h. 

Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz 
Presidente em Exercício do CAU/CE 

 
 


