ATA DA 08ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2021.
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Às nove horas do dia doze de agosto 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 a Conselheira Federal Suplente Karinne Santiago
Almeida, os Conselheiros Estaduais: Titular Shirley Carvalho Dantas, Suplente Andresa dos
Santos Oliveira, Titular Fernando Márcio de Oliveira, Suplente Ítalo Sérgio Barros Lima Motta,
Titular Eduardo Rodrigues dos Santos, Suplente Italo César Montalvão Guedes, Titular Hugo
Lobão Alves, Suplente Agripino da Silva Costa Neto, Titular Bruno Barreto dos Santos, Suplente
Catharine de Paula Silva da Cunha Fonseca, Titular Nathalia de Moura Barbosa, Suplente
Maciellen Almeida de Souza, 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. O conselheiro
Leonardo Ribeiro Maia justificou 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. Aprovação
da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2021: A coordenadora da CPFi, Shirley
Carvalho Dantas resumiu ao plenário as alterações na planilha orçamentária apresentada pelo
assessor da comissão David Felipe Gonçalves, e contextualizou o plano de trabalho elaborado
para autorização do uso de superávit em complemento ao projeto “ATHIS Sergipe”. Aberta a
votação, o conselheiro Hugo Lobão Alves se absteve do voto, e os conselheiros Shirley Dantas,
Nathália Moura, Eduardo Santos, Italo Motta, Fernando Márcio e Bruno Barreto aprovaram. 4.
Aprovação da Ata da 06ª Plenária Ordinária de 2021: Aberta a votação da ata, foi aprovada
por unanimidade. 5. Aprovação da prestação de contas de junho/2021: A coordenadora
Shirley Carvalho Dantas apresentou o Parecer n.13/2021 da CPFi. Aberta a votação, as contas
do mês de junho foram aprovadas por todos. 6. Desligamento do conselheiro Diego Regis de
Freitas e Recomposição da Vacância: A presidente relembrou a saída da conselheira titular
Dauane Santana que renunciou em fevereiro e o suplente Diego Regis assumiu a titularidade e
solicitou licença do cargo por 1 ano. Em contato com o conselheiro para verificar seu retorno no
ano seguinte, ele informou que não teria possibilidade de voltar as atividades do Conselho. Por
conta do prejuízo das atividades das 6 comissões com 8 conselheiros titulares e 8 suplentes, o
conselheiro Fernando Marcio indicou o setor jurídico do CAU/SE consultar o jurídico do CAU
Brasil e a Comissão Eleitoral Nacional do CAU Brasil, a fim de verificar a convocação dos
candidatos remanescentes para recompor a vacância. A assessora jurídica informou que será
analisado conforme o regimento interno e a Resolução CAU/BR n.179/2019. Aberta a votação,
todos aprovaram. 7. Designação de Relator (a) do Processo CEP/SE n.1278405/2021: Foi
nomeada como relatora do processo a conselheira Shirley Carvalho Dantas. 8. Sede do CAU/SE:
A coordenadora da CPFi, informou a nova perspectiva de retorno ao trabalho totalmente
presencial pois estão quase todos os colaboradores vacinados com as duas doses. Então foi
repensada uma outra sede com a presença dos funcionários e as reuniões sendo virtualmente.
Após um debate com os conselheiros a presidente sugeriu que todos pesquisem um imóvel para
o Conselho. A conselheira Karinne Santiago sugeriu enviar ofício à Secretaria de Patrimônio da
União para verificar se há imóvel para sediar. Foi deliberado encaminhar a COA/SE as tratativas
do processo e consulta com órgãos públicos na possibilidade de parceria. 9. Semana de
Habitação: A conselheira Karinne Santiago confirmou a realização do evento nos dias 17 a 20
de agosto, das 15h às 17h, pelo CAU/BR. Serão tardes de mesa redonda na qual ela e o
conselheiro federal titular Ricardo Mascarello serão apresentadores e mediadores. Informou que
o projeto sobre ATHIS, Saúde Moradia foi aprovado para ser apresentado no evento pela
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profissional sergipana responsável Flávia Tauane. A presidente solicitou a divulgação das
informações nas redes sociais do Conselho. 10. Calendário das Plenárias Ordinárias 2021: A
presidente informou que as agendas dos conselheiros estão sendo averiguadas para organizar as
últimas plenárias do ano. 11. Informes da presidência: A presidente informou que o diretor
administrativo e financeiro participou do primeiro encontro virtual do plano dos 10 anos do CAU
realizado pela CPFi/BR. Relatou que foi respondido o questionário de habitação com as
experiências do estado solicitado pela CPUA/BR. Outro questionário foi o de licenciamento
urbanístico respondido pela CEP/SE. O CAU Brasil trouxe as recomendações gerais nas questões
de uso de internet para prestação de serviços de Arquitetura e Urbanismo pela CED/BR.
Informou o encaminhamento das sugestões para o processo eleitoral do CAU. Ocorreram as
reuniões com o CBM/SE sobre a plataforma de dados dos processos, com a ABRECON na qual
o conselheiro Italo Motta está responsável nas campanhas de gestão de resíduos da construção,
com a ONU Habitat de Alagoas, tratando das melhorias habitacionais r com a Defensoria Pública
de Sergipe, sobre possibilidades da junção com o Conselho nos processos de usucapião, para
fazer uma capacitação de regularização fundiária. Foi confirmada que a reunião do Fórum dos
presidentes será de forma híbrida. E finalizou informando a renovação do contrato de consultoria
do planejamento estratégico por mais um ano. 12. Informes das comissões: Exercício
Profissional: O coordenador Hugo Lobão informou as atividades da comissão com a
participação da conselheira Shirley como membro. Comentou que serão apuradas as atividades
dos funcionários para otimizar o tempo. A comissão sugeriu parceria com a Energisa e
posteriormente com a Deso, já que outros estados trazem resultados positivos. Solicitou reunião
com funcionário do CAU Brasil responsável pelo IGEO para utilização de forma mais benéfica.
Informou a plotagem de identificação do carro da fiscalização. A conselheira Catharine Fonseca
informou seu contato direto com a fiscal e com os arquitetos do interior, sobre as ruas que estão
em obras, para traçar o roteiro que é feito pelo Conselho. Ensino e Formação: A conselheira
Karinne Santiago que participa como convidada da comissão informou a demanda do registro de
especialização de segurança do trabalho e o que foi pautado na última reunião, como o fórum dos
coordenadores, prêmio TCC e café com egressos. Planejamento e Finanças: A coordenadora
Shirley Dantas relatou que não estava prevista a continuação com a consultoria do planejamento
estratégico mas na prática houve dificuldade na compatibilização dos encontros. Solicitou a
revisão da planilha de dias e horários disponíveis dos conselheiros para efetiva participação de
todos. Ética e Disciplina: A coordenadora Nathália Moura informou que também houve
dificuldade nos horários dos conselheiros titulares para a continuidade dos processos e convidou
os suplentes e o setor jurídico nas reuniões ordinárias. A comissão será reunida para discussões
do uso da internet para prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, reserva técnica como
também tratar as pendências do projeto CAU com Ética e as campanhas. Política Urbana e
Ambiental: A coordenadora adjunta Shirley Dantas informou da reunião que teve após alguns
meses sem ser realizada com a falta de quórum devido as mudanças dos conselheiros. A comissão
planeja realizar evento com a FAMES. O conselheiro Italo Montalvão informou o evento da
SOBRAC/NE, que realizará o primeiro colóquio virtual. Serão encontros nas quartas-feiras, com
mapas acústicos e políticas urbanas. Convidou todos no dia 8 de setembro com apoio do CAU/SE
e participação do conselheiro federal Ricardo Mascarello e em breve será divulgado nas redes
sociais das instituições. 13. Informes dos conselheiros federais: A conselheira federal suplente
Karinne Santiago informou que na reunião da CPUA/BR, ela foi inserida na Comissão
Temporária de Gênero. Comentou a discussão de se fazer todas as comissões em todos os estados
mas a quantidade de conselheiros é diferente em cada CAU. Deve ser analisado pois não há
condições de trabalhar igualmente. Comentou também das câmaras temáticas que são grupos de
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trabalho com arquitetos especializados nos temas e que não são conselheiros. O conselho faz um
chamamento dos profissionais assim como advogados entre outros especialistas para auxiliar no
processo. Relatou uma promessa de campanha realizada: o CAU Móvel, carro plotado e rodando
no interior do estado. Demonstrou sua satisfação e alegria com a ação da CEP/SE. A presidente
tem interesse em conhecer as câmaras temáticas para compartilhar com os líderes dos projetos
do planejamento estratégico. 14. 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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