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ATA DA 03ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2021.
Às catorze horas do dia onze de março 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, 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 Agripino da Silva Costa Neto, Titular Fernando Márcio de Oliveira,
Suplente Catharine de Paula Silva da Cunha Fonseca, 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
para celeridade da reunião em razão da continuação das atividades do seminário de planejamento
estratégico e todos concordaram. 3. Aprovação da prestação das contas do exercício 2020: A
presidente solicitou um breve relato do diretor administrativo financeiro referente ao
procedimento. O diretor David Felipe Pinheiro Gonçalves explicou as inovações estruturais do
relatório para publicar no portal da transparência e facilitar o entendimento da sociedade.
Comentou a mudança dos prazos para envio ao Tribunal de Contas da União (TCU), antecipando
anualmente do mês de maio para março. A comissão de planejamento e finanças encaminhou
parecer de aprovação ao plenário para homologação sem ressalvas. Aberta a votação, a prestação
de contas de 2020 foi aprovada por unanimidade. Foi deliberado que as comissões façam o
diagnóstico de todos os processos recebidos e dos novos ao longo do ano para o relatório do
exercício 2021. 4. Aprovação da ata da 02ª Reunião Plenária Ordinária: A presidente
solicitou algumas alterações e logo após foi votada e aprovada por unanimidade. 5. Informes da
presidência: A presidente Shirley Carvalho Dantas informou a renúncia da conselheira Dauane
Conceição Santos de Santana, no dia 05 de março. O conselheiro Diego Regis de Freitas assumiu
a titularidade do cargo. Foi iniciado o planejamento estratégico com previsão de duração de 2 a
3 meses dependendo da frequência dos encontros. Informou sua participação no Fórum de
presidentes, realizada no dia 25 de fevereiro, com eleição do coordenador Rafael Amaral Tenório
de Albuquerque, presidente do CAU/PE, e o coordenador adjunto Pablo Cesar Benetti, presidente
do CAU/RJ. No fórum alguns pontos de pauta como funcionabilidade do Sistema de Informação
e Comunicação do CAU, utilização do fundo de apoio e plano de fiscalização já foram colocados
como urgência a serem encaminhados ao CAU/BR. Continuou comentando sua participação na
Plenária Ampliada, realizada no dia seguinte ao fórum, na qual ocorreram as votações de
representantes dos colegiados do CAU/BR. Informou também a realização da campanha do Dia
Internacional da Mulher, com a promoção de enquetes virtuais, formulário e roda de conversa
divulgada no canal do Youtube do Conselho. Agradeceu a participação de todos no evento e
também a contribuição da comissão de organização e administração do CAU/SE. Relatou que se
reuniu com o vereador Breno Garibalde, com a vereadora Linda Brasil com pauta sobre Plano
Diretor, Patrimônio e Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. Registrou a reunião
com representantes da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, resgatando as tratativas do
termo de cooperação, sendo deliberado uma nova reunião com os técnicos das instituições para
alinhamento dos procedimentos. Ressaltou também reunião com Caroline Cabral da empresa
Autodesk sobre proposta de parceria com descontos nas licenças de softwares para os
profissionais. Relatou aproximação do Conselho com a Federação do Municípios do Estado de
Sergipe na intenção de se reunir e planejar uma programação de apresentação para as prefeituras
associadas. Por fim, informou publicação de portaria normativa na qual determina o trabalho
remoto dos funcionários até o dia 26 de março, devido as últimas notícias do aumento de casos
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positivos e número de mortes dos pacientes com covid-19. 5. Informes das comissões: Comissão
de Ensino e Formação: o coordenador Leonardo Ribeiro Maia informou o indeferimento de
solicitação de registro de egresso de ensino à distância do curso de Engenharia em Segurança do
Trabalho. Na reunião da comissão também foi deliberado discutir e levantar dúvidas com os
coordenadores de cursos e secretário para o projeto de ampliação do banco de ideias para o
turismo de Aracaju, o qual fomos convidados pela Secretaria Municipal da Indústria, Comércio
e Turismo. Comissão de Organização e Administração: o Coordenador Eduardo Rodrigues dos
Santos agradeceu a comunicação pela divulgação da campanha do mês da mulher no dia 08 de
março, com a mudança de identidade do Conselho e o reflexo dessa ação foi bastante positiva. O
conselheiro Hugo Lobão Alves informou que se reuniu com a representante do Colegiado de
Entidades de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR, para conhecimento de relação de
documentos e procedimentos. Também aconteceram reuniões independentes com Instituto de
Arquitetos do Brasil – Departamento de Sergipe, Associação Sergipana de Arquitetos e
Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, na qual foi explicado
a ideia da criação do CEAU/SE e aguarda o requerimento de participação das entidades.
Comissão de Planejamento e Finanças: a Coordenadora Heloisa Diniz de Rezende informou a
reunião ordinária que aprovou as contas de dezembro/2020 e janeiro/2021 e a extraordinária que
aprovou a prestação de contas do exercício de 2020. Relatou que foi publicada licitação sobre o
processo de contratação do carro com motorista para a fiscalização. Informou o planejamento em
andamento para a mudança da sede. Apresentou propostas para nova casa e o arquivo será
enviado para todos apreciarem e discutir na próxima plenária. Comissão de Exercício
Profissional: Com a renúncia da coordenadora, a coordenadora adjunta Heloisa Diniz de Rezende
é coordenadora da CPFi e conforme regimento interno não poderá assumir, então o membro
Hugo Lobão Alves foi indicado para a coordenação. Foi votado e aprovado por unanimidade.
Comissão de Ética e Disciplina: a Coordenadora Nathalia de Moura Barbosa informou o
direcionamento de oficio do projeto de campanha para os lojistas referente a reserva técnica. A
comissão reuniu com a ASEA para unir forças nesse trabalho e que as ações sejam contínuas.
Andamento do processo para votação na próxima plenária. Comissão Especial de Política Urbana
e Ambiental: com a renúncia da coordenadora adjunta, o conselheiro Diego Regis de Freitas
assume o título de coordenador adjunto da comissão. 6. Informes dos conselheiros federais: O
Conselheiro Federal Titular Ricardo Soares Mascarello informou que a CEF/SE pode dar o
andamento na criação do Fórum de coordenadores de cursos. Informou que haverá o IV Encontro
Nacional das CPUA/UF, nos dias 17 e 18 de março, promovido pelo CAU/BR. A conselheira
Karinne Santiago Almeida reforçou o envio do material de divulgação do edital de concurso
CAU Educa para as secretarias de educação. 7. O que ocorrer: Nada mais havendo a tratar, às
dezesseis horas, 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.
MILEISE
OLIVEIRA
SANTOS:
07023053590

Assinado digitalmente por MILEISE OLIVEIRA
SANTOS:07023053590
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC
SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla,
OU=09461647000195, OU=Certificado PF A3,
CN=MILEISE OLIVEIRA SANTOS:07023053590
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Aracaju/SE
Data: 2021-04-05 08:15:05
Foxit Reader Versão: 9.7.2

Mileise Oliveira Santos
Secretária da Presidência do CAU/SE

Avenida Barão de Maruim 115. São José. Aracaju SE CEP 49015.080
Telefone (79) 98108-0709 www.cause.gov.br

