ATA DA 07ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2021.
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Às oito horas e trinta minutos do dia quinze de julho de dois mil e vinte e um, reuniu-se o plenário
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe (CAU/SE), CNPJ:
14.817.219/0001-92, em formato de videoconferência por meio da plataforma Microsoft Teams.
Sob a presidência de Heloísa Diniz de Rezende estavam presentes os Conselheiros Federais:
Titular Ricardo Soares Mascarello e Suplente Karinne Santiago Almeida, os Conselheiros
Estaduais: Titular Shirley Carvalho Dantas, Suplente Andresa dos Santos Oliveira, Suplente Ítalo
Sérgio Barros Lima Motta, Titular Eduardo Rodrigues dos Santos, Titular Hugo Lobão Alves,
Suplente Agripino da Silva Costa Neto, 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. Os conselheiros Fernando Márcio de Oliveira justificaram ausência. 1.
Verificação do quórum: Verificado o quórum foi iniciada a reunião. 2. Execução do Hino
Nacional Brasileiro: A presidente abriu a votação para a retirada do item de pauta para início da
reunião online. Foi aprovado por todos. 3. Recomposição das Comissões: A conselheira Shirley
Carvalho Dantas colocou-se à disposição para compor as vagas nas comissões de Exercício
Profissional, Política Urbana e Ambiental e Planejamento e Finanças. Aberta a votação, a
vacância foi substituída pela conselheira, aprovada por unanimidade. 4. Indicação do Vice
Presidente: A presidente indicou para a vice presidência do CAU/SE, o conselheiro Hugo Lobão
Alves, portador do CPF 028.173.785-12, RG 3.065.129-8 SSP/SE, brasileiro, casado, arquiteto
e urbanista. O conselheiro agradeceu e relembrou sua trajetória no Conselho desde 2018. A
presidente agradeceu pelo aceite do convite. A conselheira Karinne Santiago também agradeceu
a disponibilidade do conselheiro e dedicação com as atividades no CAU/SE. O conselheiro
Ricardo Mascarello deu as boas-vindas e informou o total apoio do CAU Brasil por meio da
presidente Nádia Somekh na nova adequação da presidência do CAU/SE. 5. Aprovação da Ata
da 06ª Plenária Ordinária de 2021: Aberta a votação da ata, a conselheira Karinne Santiago
solicitou alterações e será aprovada na próxima reunião plenária. 6. Aprovação da prestação de
contas de maio/2021: O coordenador adjunto Eduardo Rodrigues apresentou o Parecer
n.12/2021 da CPFi. Aberta a votação, as contas do mês de maio foram aprovadas por todos. 7.
Novo calendário da Plenárias Ordinárias 2021: A presidente sugeriu transferir a 8ª Plenária
Ordinária de 05 para 20 de agosto. Serão verificadas as agendas dos conselheiros para alterações
das reuniões nos próximos meses. Aberta a votação, todos concordaram. 8. Informes da
presidência: A presidente iniciou propondo a realização de um ciclo de lives, com apresentação
do balanço geral dos conselheiros federais, funcionamento do dia a dia com os colaboradores, o
que foi construído com os coordenadores das comissões e o planejamento estratégico. O
conselheiro Ricardo Mascarello comentou que a live dos conselheiros federais está estruturada
para explanar o apanhado geral do plano dos 100 dias e questões nacionais, trazendo o cotidiano
do Conselho aos profissionais e sociedade em geral. A conselheira Karinne Santiago juntamente
com a COA/SE, compartilhou a proposta da arte de divulgação para sugestões. Após o debate
com os apontamentos de mudanças, o setor de comunicação fará alterações na arte para início da
divulgação. O conselheiro Hugo Lobão sugeriu a ampliação de divulgação como podcast, vídeos
com empresas e mais posts informativos ao público. A presidente informou que participará do
Fórum de presidentes nos dias 21 a 23 de julho. Comentou que haverá a realização da plenária
ampliada no mês de setembro com CAU Brasil e CAU/UFs, na possibilidade de ser em formato
híbrido. Para isso, foi questionado a todos sobre o andamento de vacinação do covid-19 em 1ª e
2ª dose, ou dose única em seus estados. Relatou o recebimento de ofício do CAU Brasil, no qual
solicitou sugestões para melhorias no processo eleitoral do CAU. Informou também a solicitação
de reunião do Corpo de Bombeiros para parceria na plataforma digital, a fim de melhorar a
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prestação de serviços aos arquitetos. O diretor David Gonçalves informou que houve reunião
com o CBM/SE antes da pandemia e ficou pendente o envio da demanda da instituição do que
seria necessário para verificação com o CAU Brasil. A presidente comunicou sua participação
com toda rede de apoio na audiência pública da ocupação João Mulungu e passou a palavra para
a ex presidente Shirley Dantas. A conselheira informou a finalização do contrato de consultoria
do planejamento estratégico com a emissão do portifólio dos projetos, e visando a continuidade
das atividades será solicitado um termo aditivo com a empresa. 9. Informes das comissões:
Exercício Profissional: O coordenador Hugo Lobão informou dos processos em andamento,
comentou o encaminhamento de deliberação para a COA/SE, na divulgação das ações semanais
e roteiro mensal de fiscalização. Relatou que agendará reunião com a assessoria jurídica da
EMURB para tratar do convênio. A conselheira Shirley Dantas informou que há duas semanas
está ocorrendo fiscalizações na capital e interior do estado, de acordo com critérios formulados
pelo setor. A conselheira Karinne Santiago ressaltou que todas as ações sejam fotografadas e
encaminhadas a COA/SE para publicação. Ensino e Formação: O conselheiro Italo Motta
informou que não houve reunião desde a última plenária e a assessora da comissão está de férias.
Organização e Administração: O coordenador Eduardo Rodrigues comentou que serão
divulgados os projetos realizados no planejamento estratégico e as ações de fiscalização nas redes
sociais. O Regimento Interno segue em revisão. A comissão também segue na busca de
aproximação do CAU Jovem e da FENEA. O conselheiro Hugo Lobão ressaltou a espera do
contato das entidades para a criação do CEAU. Planejamento e Finanças: A comissão focou
nos planos da reprogramação do plano de ação e orçamento de 2021, mas houve vistas ao
processo e será aprovada após a plenária ordinária do CAU Brasil. A comissão de compras e
licitação do CAU/SE está com o processo da mudança de sede, no aguardo de ter um panorama
do retorno das atividades presenciais dos CAU/UF. Ética e Disciplina: O assessor David
Gonçalves informou que os processos estão em continuidade de tramitação. Política Urbana e
Ambiental: Com a renúncia da presidente, a comissão ficou sem quórum e não houve reunião.
A presidente abriu a palavra para informes gerais dos colaboradores e o diretor David Gonçalves
informou o retorno do trabalho presencial híbrido, na qual a equipe foi dividida em 3 grupos para
manter as medidas protetivas nos setores. A limpeza da sede retornou a ser realizada duas vezes
por semana. O Conselho recebeu do CAU Brasil o material para realização da coleta biométrica.
O diretor registrou que a fiscal visitou uma obra na qual o proprietário se sentiu ofendido pela
fiscalização na residência e chamou a polícia. A fiscal contactou a assessoria jurídica do conselho
e tudo foi esclarecido ao morador. A assessora jurídica Wanicélia Gomes informou o balanço
geral dos processos administrativos financeiros, sendo: 92 em execuções fiscais, 31 entraram em
acordo e 37 ainda não foram ajuizados pois os débitos não ultrapassam o valor mínimo de 4
anuidades. Os 24 restantes não foram localizados nos endereços indicados no SICCAU e estão
sendo averiguados em juízo. A advogada comentou também que recebeu resposta do edital de
concurso da Barra dos Coqueiros/SE e tem prazo para enviar as contrarrazões referente ao
pagamento do piso salarial aos arquitetos e urbanistas e não a retirada da vaga aos profissionais
como foi mencionado. 10. Informes dos conselheiros federais: O conselheiro Ricardo
Mascarello informou dos enfrentamentos do CAU Brasil nos diversos processos. Relatou a
efetiva participação dos conselheiros federais nas reuniões das comissões, elaborando relatórios
e pareceres. Comentou que ainda não teve retorno nas deliberações dos problemas no SICCAU
pois são investimentos altos que estão sendo avaliados. Informou a deliberação recebida da
CEP/SE para retomar as discussões sobre o salário mínimo profissional. Trouxe também
informações do Debate do Ciclo das mulheres e encaminhamentos do processo eleitoral.
Comentou da situação dos projetos que são vendidos em redes sociais. Informou que será iniciada
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pesquisa quantitativa de docentes em universidades públicas e privadas dos cursos presenciais e
EaD de Arquitetura e Urbanismo. Ressaltou sua participação na reunião regional para elaboração
da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU). Informou também que será realizada
audiência pública mensal sobre ATHIS com a Defensoria Pública. A conselheira Karinne
Santiago comentou que terão 2 eventos pautados com o Plano de Habitação na realidade
brasileira, entre os dias 16 a 20 de agosto, em comemoração ao Dia do Urbanismo e Dia da
Habitação. Trouxe contribuições da última plenária ordinária do CAU Brasil. Reforçou que o
CAU/SE está muito próximo de deixar de ser CAU Básico com o aumento da quantidade de
egressos. Informou e fez a leitura do resultado do CAU Educa. Relatou a programação do dia 18
de julho no Congresso UIA. Comentou sobre a ampliação das atribuições dos técnicos em
edificações. Colocou-se à disposição do Conselho para fortalecer o campo ambiental com a
CPUA, e também à disposição dos colaboradores para assuntos com o CAU Brasil. 11. O que
ocorrer: Nada mais havendo a tratar, às treze 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.
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