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ATA DA 02ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2021.
Às catorze horas e trinta minutos do dia cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um, reuniu-se o
plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe (CAU/SE), em formato
de videoconferência por meio da plataforma Microsoft Teams. Sob a presidência de Shirley
Carvalho Dantas estavam presentes os Conselheiros Federais: Titular Ricardo Soares Mascarello
e Suplente Karinne Almeida Santiago, os Conselheiros Estaduais: Titular Heloisa Diniz Rezende,
Suplente Andresa dos Santos Oliveira, Suplente Diego Regis de Freitas, Titular Nathália de
Moura Barbosa, Titular Leonardo Ribeiro Maia, Suplente Ítalo Sérgio Barros Lima Motta, Titular
Eduardo Rodrigues dos Santos, Titular Hugo Lobão Alves, Suplente Caroline Almeida Aragão
Cabral, Titular Fernando Márcio de Oliveira, Titular Bruno Barreto dos Santos, o diretor
administrativo e financeiro David Felipe Pinheiro Gonçalves, a assessora jurídica Wanicélia
Gonçalves Gomes, a assessora de comunicação Tiffany Dias Tavares e a secretária da presidência
Mileise Oliveira Santos. 1. Verificação do quórum: Verificado o quórum foi iniciada a reunião.
2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: A presidente solicitou a retirada desse item de pauta
e todos concordaram. 3. Apreciação e Aprovação da ata da 01ª Reunião Plenária Ordinária:
A ata foi lida e aprovada por unanimidade. 4. Informes da presidência: A presidente de Shirley
Carvalho Dantas informou que houve a reunião da presidência com a gerência e conselheiros do
CAU/SE, no qual foi decido apoiar o não reajuste das taxas de anuidades e Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) em razão da pandemia. Assim como outros CAU/UF estavam
se manifestando, foi enviado ofício ao CAU/BR e compartilhado nas mídias sociais. Também
houve reunião dos CAU Básicos para discutir as peculiaridades, e o encontro do Fórum de
presidentes. O CAU/SE se colocou à disposição aos problemas do SICCAU na discussão do
Fórum, em busca de um diagnóstico a ser resolvido. O conselho está aberto para participar do
planejamento estratégico junto ao CAU/BR e planejar novas ações. Foi elaborado o calendário
de reuniões de todas as comissões e plenárias ordinárias de Sergipe 2021. Comunicou que para
melhor compreensão de funcionamento do CAU aconteceram também reuniões em paralelo para
integrar as ações. Em 1 mês foi identificado uma série de atividades para avançar nos próximos
100 dias, juntamente com os funcionários para mapear as demandas. Foi realizada uma pesquisa
de preço de consultoria para auxílio no planejamento estratégico do Conselho. Foi sugerido dia
27 de fevereiro ou 06 de março para iniciar o Seminário de Planejamento Estratégico do
Conselho. A conselheira Heloisa Diniz de Rezende ressaltou a importância da assessoria. O
conselheiro Hugo Lobão Alves ficou feliz com a possibilidade de contratar a consultoria e
cumprir o papel da atribuição principal de fiscalizar e se destacar perante os profissionais e
sociedade. O conselheiro Eduardo Rodrigues dos Santos aprovou esse auxílio para distinguir
melhor as tarefas e seguir no acompanhamento com as comissões. O conselheiro Leonardo
Ribeiro Maia concordou e achou fundamental nesse momento. Aberta a votação, foi deliberado
o dia 06 de março para a oficina de planejamento. A presidente informou a realização de lives no
instagram, pelo menos 1 vez por mês. A primeira foi com a presidência para informes do balanço
dos 30 dias. A segunda será com os conselheiros federais para trazer as contribuições do
CAU/BR. E os temas discutidos nas comissões nas próximas edições. 5. Informes das
comissões: Comissão de Ensino e Formação: o Coordenador Leonardo Ribeiro Maia informou a
reunião muito rica na discussão sobre os procedimentos da comissão, registro no SICCAU, e
informou que foi enviado ofício aos coordenadores de curso de Arquitetura e Urbanismo de
Sergipe, para realização de Fórum. Também foi debatido sobre o registro de Ensino a Distância
(EaD). Comissão de Organização e Administração: o Coordenador Eduardo Rodrigues dos
Santos informou que na reunião os conselheiros leram as atribuições. Foi analisado os setores de
atendimento, comunicação e financeiro para contratação dos estagiários. Também foi discutida
a implementação do CEAU e do CAU Jovem, e elaboração da revista CAU. Visualiza-se a
possibilidade de mudança de sede. A presidente complementou que também precisa analisar a
programação orçamentária com urgência para lançamento de concurso e contratação de pessoal.
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O conselheiro Hugo Lobão Alves e a conselheira Karinne Santiago Almeida se disponibilizaram
por organizar os trâmites na criação do CEAU. Comissão de Planejamento e Finanças: a
Coordenadora Heloisa Diniz de Rezende informou na reunião o entendimento do calendário de
prestação do orçamento e contas com a participação da gerente e do diretor administrativo e
financeiro. Está sendo visto novos caminhos para ampliar a equipe no monitoramento e
planejamento, dentro das limitações de recursos. Comissão de Exercício Profissional: a
Coordenadora adjunta Heloisa Diniz de Rezende ainda serão apresentadas as propostas, pois no
momento inicial foram dados encaminhamentos aos processos pendentes. Foi discutido sobre
parceria com o SEBRAE e resgatar a minuta de parceria com o CREA/SE. Também recebemos
propostas de empresa para fomentar o interesse de realização de cursos com os profissionais dos
CAU/UF que estão em análise. Foi esclarecido que o Conselho tem três arquitetos concursados
mas apenas um é fiscal para sair pelo estado. Os outros assumiram atribuições internas que
analisam RRT extemporâneas e outras funções. Comissão de Ética e Disciplina: a Coordenadora
Nathalia de Moura Barbosa informou que foram distribuídos os processos entre os membros,
também foi discutido sobre Termo de Ajuste de Conduta emitido pelo Ministério Público da
Reserva Técnica. Começar a estudar a elaboração de minicursos sobre contratos e outras dúvidas
dos profissionais. A presidente ressaltou a urgência de ação referente ao TAC assinado pelo
Conselho. Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental: o Coordenador Bruno Barreto dos
Santos informou a discussão da Assistência Técnica para Habitação em Interesse Social
(ATHIS), na qual sugere se reunir com prefeitos e vereadores das cidades do interior. A
conselheira Heloisa Diniz de Rezende complementou que além dos conselheiros nas comissões,
tem a participação dos convidados que são professores/ arquitetos que atuam em áreas específicas
que podem auxiliar em nossas ações. Informou que tem previsão de reunião com os Vereadores
Breno Garibalde e Linda Brasil. 6. Informes dos conselheiros federais: O Conselheiro Federal
Titular Ricardo Soares Mascarello informou que está participando da CEF/BR e CPUA/BR.
Atitudes já foram tomadas nas primeiras reuniões com a presidente eleita do CAU/BR, Nádia
Somekh. Informou do encontro que participou com o IFS – Lagarto/SE, referente as discussões
do ensino a distância e remoto. A conselheira suplente Karinne Almeida Santiago ressaltou a
Portaria Nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a oferta de carga horária na
modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais ofertados por
Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. Também
comentou sobre o concurso do CAU Educa. 7. O que ocorrer: A presidente agradeceu a
participação dos membros do IAB/SE, Magno Rangel, Flávia Saldanha e José Américo presentes
na reunião que deram suas contribuições. O conselheiro Fernando Márcio de Oliveira sugeriu o
contato com alguma agência de pesquisa de opinião sobre a situação dos profissionais de Sergipe,
no entendimento de “quem somos, onde atuamos, condições de trabalho e ansiedades”, ou mesmo
conseguir esses dados através de parceria com universidades. Também comentou sobre a nova
resolução que organiza o processo fiscalizatório nos estados, os tipos previstos, a terceirização e
estrutura de fiscalização compartilhada com outros CAU's em pontos extremos do estado. Sobre
a mudança da sede do CAU/SE opinou sobre a reflexão do espaço que é necessário em um
momento de isolamento por uma pandemia sem uma previsão para finalizar, da quantidade de
funcionários, e se realmente seria isso que os profissionais esperam que o conselho invista.
Sugeriu ter uma sede compacta e que possa investir os recursos economizados em áreas
estrategicamente importantes para a profissão, como a fiscalização e comunicação com a
sociedade. Citou que o Conselho deve se aproximar da federação dos municípios do estado, com
o objetivo de ganhar capilaridade com todas as prefeituras. Ressaltou o canal aberto entre
Conselho / Conselheiro e profissionais para facilitar a interação entre CAU/SE e profissionais.
Apoiou a criação do CEAU/SE para unir esforços pela profissão. Citou também a possibilidade
de divulgação das premissas do programa de acreditação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo
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criado pelo CAU/BR, buscando a melhoria do ensino e formação de profissionais. Finalizou
sugerindo realizar um trabalho piloto com o CAU Educa. Nada mais havendo a tratar, às
dezessete horas e trinta minutos, a reunião foi encerrada. Eu, Mileise Oliveira Santos lavrei a
presente ata para que produza os devidos efeitos legais. Considerando a autorização do Plenário,
a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e
colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade
e a autenticidade das informações prestadas.
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