ATA DA 109ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/CE, REALIZADA
EM 13 DE NOVEMBRO DE 2020.
Aos treze dias do mês de novembro 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,
Antônio Laprovítera, Rodrigo Ponce, Jefferson John e Denise Sá. I. Abertura: O
presidente iniciou a Reunião Plenária Ordinária nº 109. 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 108. III. Comunicações: A conselheira
Rebeca Gaspar informou que está organizando uma reunião final com os coordenadores
das instituições de ensino superior para fazer um balanço da gestão 2018-2020. Em
seguida o conselheiro Jefferson John informou que a CEP está com uma quantidade de
processo bem mais equilibrada de quando se iniciou a gestão. O conselheiro se dispôs a
passar o andamento da situação da CEP a nova gestão. A conselheira Jéssica Chaves
informou que fez o relatório e voto de dois processos para encaminhamento de
julgamento em plenário. Em seguida o presidente informou que a diplomação e posse
dos novos conselheiros será dia 08 de janeiro de 2020. O conselheiro Jefferson John
sugeriu que a diplomação e posse dos novos conselheiros fossem incluídas na semana
de arquitetura do IAB e transmitida via Youtube. 1. Proposta de inclusão de pauta:
Não houve inclusão de pauta. 2. Agendamento de Processos Éticos nº 12535/2017;
13979/2017; 3979/2017: O presidente informou que há dois processos de ética para
julgamento. O advogado Fábio Menezes comunicou que esses processos estão em pauta
e que ambos podem ser julgados no mesmo dia, porém separados em horários
diferentes. Os julgamentos foram agendados para 04 de dezembro de 2020. 3. Trabalho
Presencial e Remoto: O presidente comunicou a todos que o CAU/CE pretende voltar
a exercer o trabalho remoto. A sugestão é que seja feita um rodízio entre os funcionários
para esvaziar as salas do Conselho e evitar que os colaboradores utilizem o serviço de
transporte público todos os dias. A medida sugerida é pelo aumento significativo de
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casos de COVID em Fortaleza. O Plenário aprovou a medida por unanimidade. 4.
Prestação de Contas do Terceiro Trimestre:

A contadora Emanely Pinheiro

apresentou a prestação de contas do terceiro trimestre do CAU/CE. A prestação foi
aprovada por unanimidade e encaminhada ao Portal da Transparência. 5. Edital de
Patrocínio: O presidente apresentou na tela o Edital de Patrocínio. Ele informou que o
edital foi elaborado pela assessoria jurídica e que o documento precisa ser revisado. O
presidente perguntou quais dos conselheiros presentes se disporiam a revisar o edital,
porém não houve resposta positiva, pois o prazo para a revisão seria muito curto,
segundo os conselheiros. O presidente apresentou a Comissão de Ensino e Formação
como a comissão julgadora das propostas, os membros da comissão concordaram. O
presidente perguntou se poderia aprovar o edital para publicação no site com os prazos
previstos no documento, o edital foi aprovado por unanimidade. 6. Encerramento: Sem
mais nada a tratar a reunião foi encerrada às 12h.

____________________________________
Napoleão Ferreira da Silva Neto
Presidente do CAU/CE
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