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ATA DA 04ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2021.
Às oito horas e trinta minutos do dia primeiro de abril 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 Santiago Almeida, os Conselheiros Estaduais: Titular Heloisa Diniz Rezende,
Suplente Andresa dos Santos Oliveira, Titular Nathália de Moura Barbosa, Suplente Maciellen
Almeida de Souza, Titular Leonardo Ribeiro Maia, Suplente Ítalo Sérgio Barros Lima Motta,
Titular Eduardo Rodrigues dos Santos, Suplente Rose Mary Oliveira Santos, Titular Hugo Lobão
Alves, Suplente Agripino da Silva Costa Neto, Titular Fernando Márcio de Oliveira, Suplente
Catharine de Paula Silva da Cunha Fonseca, o diretor administrativo e financeiro David Felipe
Pinheiro Gonçalves, a assessora de comunicação Tiffany Dias Tavares e a secretária da
presidência Mileise Oliveira Santos. O conselheiro titular Bruno Barreto dos Santos justificou
ausência. 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. 3. Relatório e voto do processo n.781197/2018 CED: A coordenadora
Nathalia Barbosa relatou o processo ao plenário. Aberta a votação, os conselheiros titulares
Leonardo Maia, Heloisa Diniz, Nathalia Barbosa, Hugo Lobão e Eduardo Santos aprovaram a
relatoria do processo. O conselheiro Fernando Márcio de Oliveira foi contrário a relatoria e
solicitou o envio dos próximos relatórios de processos com a convocação da reunião. 4. Sede do
CAU/SE: A presidente solicitou sugestões aos conselheiros com base na apresentação da
Comissão de Planejamento e Finanças (CPFi), sobre as possibilidades de mudança analisando os
custos fixos de sede própria ou alugada. A conselheira Karinne Almeida considerou por alugar
um imóvel de menor valor possível, com o mínimo de salas para os materiais e mobiliário do
conselho. A conselheira Heloisa Diniz indicou a possibilidade de comprar uma sede própria e
compacta, pensando no funcionamento mínimo com colaboradores presenciais. A presidente
concordou com a ideia de comprar imóvel com o mínimo de funcionamento e realização de
futuras reformas. O conselheiro Eduardo Santos ressaltou suas perspectivas em relação a
pandemia e vacinação, tendo a gestão comprometida nos próximos anos. Sugeriu fazer a
mudança de sede o mais rápido possível para um local menor que o atual. O conselheiro Agripino
sugeriu pesquisar o aluguel de guarda móveis durante esse período de trabalho remoto. O
conselheiro Fernando Oliveira é a favor e solicitou urgência na mudança, mas para um local que
não prenda o conselho, sendo um risco econômico e social. A arquiteta e urbanista Flávia
Saldanha participou da discussão e deixou uma sugestão da necessidade do funcionamento home
office, o CAU prever auxílio financeiro para os servidores de forma a ajudar nos custos das
atividades em suas residências. Considerou sua experiência atual onde viu sobrecarga nos custos
pessoais sem contar com apoio. A conselheira Heloisa Diniz informou que a CPFi está discutindo
o assunto para aprovação. O conselheiro Leonardo Maia ressaltou que a discussão seja vinculada
ao planejamento estratégico. Foi deliberado por unanimidade encaminhar o debate novamente
para a CPFi analisar as possibilidades apresentadas e o plenário aprovar na próxima reunião. 5.
Aprovação da ata da 03ª Reunião Plenária Ordinária: A presidente abriu a votação e a ata foi
aprovada por unanimidade. 6. Aprovação da prestação das contas de fevereiro/2021: A
coordenadora Heloisa Diniz leu o parecer da CPFi, e encaminhou ao plenário para homologação
sem ressalvas. Aberta a votação, o parecer foi aprovado por todos. 7. Novo calendário das
plenárias ordinárias: Verificada a possibilidade de participação da maioria nas reuniões, foram
deliberadas as seguintes datas: 07 de maio, 17 de junho, 02 de julho, 05 de agosto, 03 de setembro,
14 de outubro, 12 de novembro e 09 de dezembro. 8. Informes da presidência: A presidente
Shirley Carvalho Dantas informou sua participação no II Fórum de presidentes, destacando o
assunto do módulo de RRT, e a participação do CAU/SE no Grupo de Trabalho de Planejamento.
O Conselho fez algumas parcerias com instituições de cursos e em breve serão divulgadas.
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ATA DA 04ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2021.
Comunicou envio de ofício ao CAU Brasil sobre dúvidas no procedimento dos ressarcimentos
da suspenção de reajuste das tarifas. Informou também a realização da III Etapa do Planejamento
Estratégico do CAU/SE, destacando o próximo momento de construção detalhada dos projetos,
solicitou a coleta das contribuições dos profissionais pelas mídias sociais através de algumas
perguntas que serão postadas pelo setor de comunicação. A presidente confirmou o envio do
material do CAU Educa para as secretarias de educação e Federação dos Estabelecimentos de
Ensino do Estado de Sergipe. Por fim, foi convocada para reunião no Ministério Público Federal
sobre chamamento público de profissionais para proposta de projetos de acessibilidade das
igrejas tombadas de Sergipe. A conselheira Karinne Almeida sugeriu fomentar um concurso de
ideias e incluir no planejamento estratégico. O conselheiro Hugo Lobão ressaltou a participação
da assessora jurídica nas discussões anteriores com o MPF e a gestão anterior do Conselho. O
conselheiro Ricardo Mascarello comentou que a participação do IPHAN seja primordial nesse
processo. 9. Informes das comissões: Ensino e Formação: o coordenador Leonardo Ribeiro
Maia comentou sobre a discussão da regulamentação do curso EAD de arquitetura e urbanismo.
Informou a participação do professor Márcio Costa, da Universidade Federal de Sergipe, na
reunião da CEF, na qual apresentou o projeto de residência profissional em ATHIS, e a comissão
aguarda ofício com as solicitações para verificar a possibilidade de apoio nesse processo.
Também participou do Encontro das CEF/UF e Brasil. Organização e Administração: o
coordenador Eduardo Santos informou a revisão do regimento interno do CAU/SE com previsão
de conclusão em agosto. A comissão desenvolveu algumas atividades com a nova identidade
visual junto ao setor da comunicação. A conselheira Karinne Almeida agradeceu a colaboração
do diretor David Gonçalves com a participação da banda Donali no vídeo em comemoração ao
aniversário de Aracaju. Planejamento e Finanças: a coordenadora Heloisa Diniz informou as
avaliações dos gastos para concessão de ajuda de custo aos funcionários que estão em trabalho
remoto e posteriormente será analisada o auxílio aos conselheiros. Comunicou deliberação
encaminhada a presidência que por meio de portaria seja solicitada a cada comissão, um balanço
anual dos resultados das ações, e se possível seja uma reunião gravada e publicada no portal da
transparência facilitando o entendimento para a sociedade. Ética e Disciplina: A coordenadora
Nathalia Barbosa informou a reunião com Associação Sergipana de Arquitetos (ASEA), sobre a
campanha de reserva técnica (RT). Solicitou auxílio de outras comissões ou criação de grupo de
trabalho para fortalecer a discussão. A conselheira Heloisa Diniz sugeriu construir um mapa de
prós e contras dos aspectos dos arquitetos e lojistas que aceitam ou não a RT. A conselheira
Karinne Almeida indicou que a comissão pesquise ações anteriores do CAU Brasil e CAU/UF e
incluir as ações no projeto do planejamento estratégico. A presidente lembrou o andamento da
criação do Colegiado de Entidade de Arquitetura e Urbanismo (CEAU) e destacou a importância
da participação deles em conjunto. O conselheiro Hugo Lobão disse que poderia tratar o assunto
internamente na comissão e embasar com o CEAU quando criado. Exercício Profissional: O
coordenador Hugo Lobão informou que as reuniões da CExP estão com pautas extensas,
analisando e redistribuindo os processos, mas que ao longo do tempo a comissão dará celeridade
nas deliberações. Houve reunião dos representantes da EMURB e do CAU/SE, referente a minuta
de termo de convênio, na qual surgiu a necessidade agendar reunião dos técnicos de cada
instituição para alinhamento. A comissão recebeu da CEF/SE, minuta sobre o banco de ideias da
SEMICT, mas ainda será analisado. Ressaltou algumas ações e campanhas futuras que estão
sendo organizadas também dentro do planejamento estratégico do Conselho. Política Urbana e
Ambiental: A conselheira Heloisa Diniz informou que não houve a reunião da comissão no mês
de março, mas participou de evento com a presidente no Fórum em Defesa da Grande Aracaju,
que tratou do projeto de lei da nova divisão de bairros da zona de expansão. A comissão levaria
esse tema para discutir no CONDURB mas a reunião foi cancelada e então esse debate seria
cobrado na prefeitura municipal de Aracaju. Comunicou sua participação no Encontro das
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CPUA/UF e Brasil, no qual um dos pontos tratados foi o licenciamento simplificado. A
conselheira Karinne Almeida sugeriu divulgação de nota pública de como o decreto do toque de
recolher está refletindo na arquitetura, na cidade e nos profissionais. A conselheira Heloisa Diniz
sugeriu fazer parceria com instituições e promover debate. A presidente sugeriu fazer uma roda
de conversa com os três temas, sendo eles: como a pandemia tem impactado no ensino, na cidade
e na atuação profissional. 10. Informes dos conselheiros federais: O conselheiro federal titular
Ricardo Mascarello informou sua participação na reunião plenária do CAU Brasil, discutindo
principalmente o plano de 100 dias, direitos autorais, criação da Comissão Nacional de
Fiscalização e plano estratégico de comunicação do Conselho com a sociedade para a valorização
profissional. Também participou do Encontro das CEF/UF, com o coordenador da CEF-CAU
Brasil, Valter Luiz Caldana Júnior. A conselheira federal suplente Karinne Almeida comentou
sobre as novas Diretrizes Curriculares Nacionais. Informou que as inscrições do CAU Educa
foram prorrogadas por mais um dia. Finalizou parabenizando o envolvimento de todos na
plenária. 11. O que ocorrer: Nada mais havendo a tratar, às treze 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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