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ATA DA 05ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2021.
Às oito horas e trinta minutos do dia sete de maio 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: Suplente Andresa dos Santos
Oliveira, Titular Nathália de Moura Barbosa, Suplente Ítalo Sérgio Barros Lima Motta, Titular
Eduardo Rodrigues dos Santos, Suplente Italo Cesar Montalvão Guedes, Titular Hugo Lobão
Alves, Suplente Agripino da Silva Costa Neto, Titular Fernando Márcio de Oliveira, 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. Os conselheiros titulares Leonardo Ribeiro Maia, Heloisa Diniz de
Rezende e Bruno Barreto dos Santos justificaram ausência. 1. Verificação do quórum:
Verificado o quórum foi iniciada a reunião. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: A
presidente solicitou a retirada do item de pauta para celeridade da reunião online. 3. Relatório e
Voto do Processo CED n.876715/2019: O plenário recebeu a relatoria do conselheiro Leonardo
Ribeiro Maia para apreciação. Aberta a votação, os conselheiros Nathalia Barbosa, Andresa
Oliveira, Eduardo Santos e Fernando Oliveira foram a favor do relator Leonardo Maia. Os
conselheiros Italo Montalvão e Hugo Lobão abstiveram o voto. 4. Recomposição das Comissões
CExP e CPUA: O conselheiro estadual titular Diego Regis de Freitas solicitou afastamento do
cargo no período de um ano, a partir do dia 23 de abril de 2021. O conselheiro Fernando Márcio
de Oliveira candidatou-se a ser membro da CExP. Foi votado e aprovado por unanimidade. A
CPUA como é uma comissão especial e não terá prejuízos com um conselheiro licenciado,
permanece com os membros restantes. 5. Calendário da Oficina de Planejamento Estratégico:
A presidente enviará planilha a todos os conselheiros e colaboradores para preenchimento da
disponibilidade de dias, horários e interesses nos projetos na realização das reuniões do
planejamento do CAU/SE. 6. Aprovação da ata da 04ª Reunião Plenária Ordinária: Com o
conhecimento de todos, a presidente abriu a votação e a ata foi aprovada por unanimidade sem
alterações. 7. Aprovação da prestação das contas de março/2021: A conselheira Andresa
Santos leu o parecer da CPFi, e encaminhou ao plenário para homologação sem ressalvas. Aberta
a votação, o parecer foi aprovado. 8. Aprovação da concessão de ajuda de custos aos
colaboradores do CAU/SE: A conselheira Andresa Santos leu o parecer da CPFi, e após debate
dos conselheiros, foi deliberado suspender a votação e encaminhar ao setor jurídico a fim de
verificar a possibilidade de pagamento indenizatório retroativo aos funcionários no período do
trabalho remoto em casa. 9. Sede do CAU/SE: A CPFi apresentou 3 propostas de salas para
aluguel que foram visitadas. A documentação foi encaminhada aos conselheiros e funcionários
para análises e mais sugestões. 10. Informes da presidência: A presidente Shirley Carvalho
Dantas informou que houve a primeira reunião do GT de planejamento e o CAU/SE assumiu a
coordenação. Comunicou da live do CAU/BR referente ao plano de 100 dias e o GT fará
contribuições nas ações. Informou que o presidente do CAU Bahia solicitou apoio no Projeto de
Lei Complementar n.55/2021, para os profissionais abrirem MEI, e serão enviados ofícios aos
parlamentares de Sergipe. 11. Informes das comissões: Comissão de Ensino e Formação: O
conselheiro Italo Motta informou os novos registros dos egressos e a comissão também reenviou
ofício aos coordenadores de cursos que ainda não responderam para criação do fórum. Comissão
de Organização e Administração: o coordenador Eduardo Rodrigues dos Santos informou a
atualização do regimento interno do CAU/SE. Comentou a próxima divulgação do Dia das Mães
na qual foi pensada uma campanha de doação de alimentos juntamente com o IAB/SE. A
assessoria jurídica informou a impossibilidade da ação devido a verba do Conselho ser destinada
ao fomento das atividades profissionais, mas pode fazer um chamamento público de arrecadação.
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ATA DA 05ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2021.
A presidente afirmou colaborar na divulgação das instituições com pontos de coleta de alimentos.
O conselheiro Hugo Lobão informou que a criação do CEAU ainda depende do requerimento
das entidades, sendo o IAB/SE com processo mais avançado, a ASEA está regularizando a
documentação e a FENEA será convidada na próxima reunião da COA/SE, estabelecendo relação
com os centros acadêmicos. A presidente sugeriu uma roda de conversa sobre o CAU no Interior
e destacar as necessidades de ações. Comissão de Ética e Disciplina: A coordenadora Nathalia
de Moura Barbosa ressaltou a necessidade de inserir modelo de contrato no site do CAU/SE.
Informou as contribuições da comissão no projeto de ética no planejamento estratégico.
Comissão de Exercício Profissional: O coordenador Hugo Lobão Alves comentou alguns
processos votados. Informou a reunião da equipe técnica da EMURB e do CAU/SE, na qual
aguarda o retorno da análise da minuta do termo de convênio do setor jurídico da EMURB.
Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental: Não houve informes da CPUA, mas o
conselheiro Italo Montalvão registrou a ausência de Bruno Barreto devido ao seu desligamento
na prefeitura do município de Carira/SE. A conselheira Andresa comentou o encontro da
comissão com o assessor especial do CAU/BR, Antônio Couto Nunes. A presidente informou
sua participação na reunião e disse ser bem produtiva, na perspectiva da ATHIS. Demonstrou
sua preocupação com a comissão pois não ocorreram as últimas reuniões por falta de quórum,
que apesar de ser comissão especial, trata de assuntos importantes com recursos orçamentários a
serem utilizados. Comissão de Planejamento e Finanças: A conselheira Andresa informou dos
processos administrativos que estão na CPFi para análise da comissão. Ainda não houve reunião
com o gerente do Banco do Brasil, mas será agendado em breve. 12. Informes dos conselheiros
federais: O Conselheiro Federal Titular Ricardo Soares Mascarello pautou as questões tratadas
na plenária ordinária. Houve reformulação da equipe no CAU Brasil para melhorias do SICCAU.
Afirmou a discussão do CAU/BR sobre a auxílio financeiro aos conselheiros e funcionários nas
despesas em home office. Confirmou a aprovação da comissão de fiscalização com a participação
de fiscais de alguns CAU/UF. Comentou a parceria da CPUA/BR e CPP/BR com reuniões na
análise de alteração da Resolução 64 que trata do Licenciamento Urbanístico Integrado, para
apresentar ao Ministério da Economia. Relatou sua observação do questionamento de alunos
sobre a ATHIS da prefeitura de Aracaju, que tem setor responsável, porém não é divulgado. A
conselheira Karinne Santiago Almeida complementou informando a discussão da CEF/BR na
defesa da qualidade da formação do ensino à distância. Ressaltou a importância de compartilhar
nas reuniões com a EMURB o processo da Resolução 64. O conselheiro Hugo Lobão afirmou
que o assunto foi pauta da última reunião. 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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