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Ações em ATHIS – Parceria com FUNASA
DELIBERAÇÃO Nº 006/2021 – CPUA-CAU/SE

A COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL – CPUA-CAU/SE, reunida
ordinariamente por videoconferência, no dia 18 de maio de 2021 às 14h, no uso das competências que lhe
conferem o art. 98 do Regimento Interno do CAU/SE, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando a reunião realizada no dia 18/05/2021 entre o superintendente Waldoilson Leite e o chefe
da Divisão de Engenharia (DIESP), Sylvio Aboim, representantes da Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA), e a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/SE), Shirley Carvalho Dantas,
a fim de tratar sobre a possibilidade de uma nova parceria entre a instituição e o Conselho.
DELIBEROU:
1 – Definir divisão de frentes de trabalho para construção de edital de parceria com a FUNASA, no qual
serão realizados:
a) análise do manual disponibilizado pela FUNASA,
b) contato com o CAU/RS para colher experiências acerca da parceira com a FUNASA realizada
por esta instituição,
c) pesquisa de editais de concurso de projeto realizados por outros CAU/UFs,
d) levantamento de valores de projeto completo para definição de orçamento necessário para
viabilização do edital,
e) compilação de parâmetros utilizados para melhoria habitacional e construção de novas habitações
de interesse social e,
f) aproximação com a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social de Sergipe (SEIAS/SE)
sobre parceria.
2 – Incluir a matéria na próxima reunião da CPUA-CAU/SE, prevista para dia 15 de junho de 2021, para
compartilhamento das informações e continuidade da discussão.
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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 autenticidade das informações prestadas.
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