ATA DA 09ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2021.
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Às nove horas do dia quinze de setembro de dois mil e vinte e um, reuniu-se o plenário do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe (CAU/SE), CNPJ: 14.817.219/000192, 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, Suplente Karinne Santiago Almeida, os Conselheiros Estaduais: Titular Shirley
Carvalho Dantas, Suplente Andresa dos Santos Oliveira, Titular Leonardo Ribeiro Maia,
Suplente Ítalo Sérgio Barros Lima Motta, Titular Eduardo Rodrigues dos Santos, Titular Hugo
Lobão Alves, Suplente Agripino da Silva Costa Neto, Suplente Catharine de Paula Silva da
Cunha Fonseca, Titular Nathália de Moura Barbosa, 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 Titular Fernando Márcio de Oliveira e Suplente Caroline Almeida Aragão Cabral
justificaram ausências. 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
2 de pauta para início da reunião online. Foi aprovado por todos. 3. Relatório e Voto do Processo
CEP/SE n.1278405/2021: A relatora Shirley Dantas trouxe os detalhes do processo para
discussão e solicitou a relatoria e voto na próxima plenária. 4. Processo IPHAN: A presidente
relembrou o processo que o CAU/SE foi convidado pelo MPE no início de 2018, juntamente com
várias instituições envolvidas para realização de algumas atividades em 15 igrejas tombadas do
estado. O Conselho ficou responsável pelo projeto de acessibilidade. Atualmente, tem o
levantamento dos documentos das primeiras 5 igrejas. Após o debate com o plenário, para
continuação do processo, foi aberta a votação e os conselheiros Shirley Dantas, Eduardo
Rodrigues, Nathália de Moura e Hugo Lobão votaram a favor e o conselheiro Leonardo Maia
votou contra. Conforme decidido pela maioria, foi deliberada a continuação do processo IPHAN,
no qual a COA/SE ficará responsável por acompanhar os trâmites junto as instituições de ensino,
para que estas possam desenvolver os projetos com estudantes. 5. Aprovação da Ata da 07ª e
08ª Plenária Ordinária de 2021: Aberta a votação das atas, foram aprovadas por unanimidade.
6. Aprovação da prestação de contas de julho/2021: A coordenadora Shirley Carvalho Dantas
apresentou o Parecer n.16/2021 da CPFi. Aberta a votação, as contas do mês de julho foram
aprovadas por todos. 7. Organização Comissões x Planejamento Estratégico: A presidente
passou a palavra para conselheira Shirley Dantas. Ela explicou que devido excesso de reuniões,
entendeu-se a necessidade de otimizar o tempo para participação de todos colaboradores e
conselheiros, unindo as reuniões de comissões com planejamento estratégico. A tabela com dias
e horários será compartilhada com todos. 8. Carta Aberta Revisão do Plano Diretor de
Aracaju – Ad Referendum: A presidente informou a abertura da revisão democrática e
participativa do plano diretor de desenvolvimento urbano de Aracaju com consultas públicas. O
conselho escreveu uma carta aberta e vários representantes assinaram embaixo, tratando sobre o
curto prazo desse processo. Aberta a votação, todos aprovaram a carta. 9. Calendário das
Plenárias Ordinárias 2021: Foram deliberadas as datas 14/10 quinta-feira, 10/11 quarta-feira e
16/12 quinta-feira. 10. Informes da presidência: A presidente comentou a reunião com
funcionários do CAU/SE. Entende-se a sobrecarga de atividades de todos. Os contratos de estágio
em Arquitetura e Urbanismo estão sendo finalizados, um por solicitação da estagiária por
incompatibilidade de horários, e a outra pelo período máximo de 2 anos. A convocação da lista
excedente do processo seletivo realizado no início do ano está em andamento. Informou que os
encontros do Planejamento Estratégico estão sendo realizados. Houve também reunião com a
empresa Boomcard, referente aos descontos em diversas áreas. Reunião com Instituto Brasileiro
de Direito Urbanístico (IBDU) e Defensoria Pública de Sergipe sobre parceria de curso de 12h,
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para capacitação de regularização fundiária. Comentou da ação de ATHIS do CAU/SC para
ampla divulgação dos vídeos compartilhados. Falou um pouco do Projeto “cidade do futuro”,
que serão execuções de obras de saneamento básico, pavimentação, drenagem e recuperação de
vias na cidade de Aracaju que a prefeitura estará realizando. Informou sua participação junto com
os conselheiros Bruno Barreto e Karinne Santiago, no debate e apresentação sobre Lei de ATHIS,
dados de Sergipe e ações do CAU Brasil, na cidade de Nossa Senhora da Glória/SE. Participou
da reunião da comissão de raça, gênero e equidade. 11. Informes das comissões: Exercício
Profissional: O coordenador Hugo Lobão informou que o membro da CEP, Fernando Márcio
ficou responsável pelo projeto CAU Fiscaliza. Reafirmou a sobrecarga de atividades nos
colaboradores até o novo agente de fiscalização entrar e poder contribuir. Informou que a
assessora jurídica emitiu parecer para contratação de livre provimento para auxílio no setor de
fiscalização. Sobre o convênio com a EMURB, houve retorno e está em análise. Foi agendada
reunião com Energisa para tratar da parceria CAU/SE x Energisa. Na reunião da comissão
também foi discutida a fiscalização nos escritórios sobre os programas computacionais não
licenciados. A conselheira Shirley Dantas informou a média de valor de licença de um Software
é de mil reais por mês. O conselho já tentou uma parceria com a empresa Autodesk para
descontos aos profissionais, mas a proposta não foi atrativa para eles e não foi fechado. Ensino
e Formação: O coordenador Leonardo Maia informou do Projeto Espaço dos Coordenadores.
Comentou do processo de registro de profissionais que era feito individualmente, e comparando
com o processo de outros CAU/UF, foi deliberado registrar os egressos agrupados para dar
celeridade nas demandas. Foi solicitada a indicação de um representante para avaliar os trabalhos
do prêmio de TCC do CAU/SC, que será o conselheiro Italo Motta. Na próxima reunião serão
discutidos os eventos: café com egressos e 5ª Prêmio de TCC de Sergipe 2021, convidando o
IAB/SE e a arquiteta urbanista Rosany Albuquerque. Organização e Administração: O
coordenador Eduardo Rodrigues falou do projeto CAU Comunica, que precisa de apoio de
publicitário. Sobre o projeto CAU atende, a conselheira Karinne Santiago informou da
organização do concurso público para ingresso de mais um agente de atendimento. Continuou
que o projeto CAU inova vem com a implantação das tecnologias, fluxos e metas do Conselho.
A revisão do Regimento Interno está pendente dos organogramas para aprovação. O conselheiro
Agripino Neto participou da reunião da COA/BR referente aos indicadores e programas de
sistema de gerenciamento das informações do CAU Brasil. Planejamento e Finanças: A
coordenadora Shirley Dantas informou do Projeto de sustentabilidade financeira. A reunião
acontecerá no dia 16 de setembro pela manhã. Ética e Disciplina: A coordenadora Nathália de
Moura informou do projeto CAU com ética que possui como meta operacionalizar o TAC,
iniciando com a listagem dos estabelecimentos para envio de oficio, com o qr code que direciona
para as leis do código de ética e disciplina e combate a reserva técnica. Serão propostas atividades
de comunicação com a live arrumando a causa. Também serão apoiadas pesquisas no âmbito da
ética. Está sendo organizado chamamento público para divulgação de trabalhos audiovisuais
realizados no último trimestre. Política Urbana e Ambiental: A coordenadora adjunta Shirley
Dantas informou que será trocada a coordenação entre os membros da comissão, na próxima
reunião, sendo o conselheiro Bruno Barreto como coordenador adjunto. Informou o projeto CAU
pelas cidades. As ações das prefeituras, capital e interior, e ATHIS estão nesse projeto. A
conselheira Karinne Santiago informou sua posse na SEMA em agosto com o conselheiro Italo
Montalvão, e participação em duas reuniões onde foram discutidos temas do Parque Poxim e
encaminhamento dos resíduos sólidos em Aracaju. Comunicou que ocorrerá o evento com
ABRECON sobre resíduos sólidos, dia 23 de setembro, com a participação do arquiteto urbanista
Anselmo Matos e o administrador Levi Torres. A presidente parabenizou o conselheiro Italo
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Montalvão pelo evento da SOBRAC/NE. A conselheira Nathalia de Moura comentou do projeto
CAU plural, na necessidade de ampliar o pessoal e aproximar os grupos de trabalho. O
conselheiro Italo Motta comentou do projeto CAU Jovem, que mantém contato contínuo com
FENEA e centros acadêmicos das instituições. O evento café com egressos seria a primeira ação
para contato com coordenadores e tratar da regulamentação do CAU. 12. Informes dos
conselheiros federais: O conselheiro Ricardo Mascarello informou rotina de processos, optaram
por continuar as reuniões até o fim do ano por meio híbrido. Relatou que a comissão de gênero
foi oficializada. A conselheira Karinne Santiago informou sua participação no debate sobre
ATHIS na cidade de Nossa Senhora da Glória/SE. Parabenizou o engajamento da presidente e
dos conselheiros nas atividades do Conselho. Registrou sua satisfação com o Conselho estando
a frente do processo da carta aberta para revisão do plano diretor de Aracaju/SE, na melhoria
para sociedade, no qual a relevância da ação é muito importante para que consiga resultados. O
conselheiro Ricardo Mascarello endossou as palavras da conselheira, parabenizou o Conselho
pelo esforço de organizar as questões e ter o apoio de todas as entidades. 13. 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.

MILEISE
OLIVEIRA
SANTOS:
07023053590

Assinado digitalmente por MILEISE
OLIVEIRA SANTOS:07023053590
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=27390091000175, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=MILEISE
OLIVEIRA SANTOS:07023053590
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Aracaju/SE
Data: 2021-10-18 09:37:03
Foxit Reader Versão: 9.7.2

Mileise Oliveira Santos
Secretária da Presidência do CAU/SE

Avenida Barão de Maruim 115. São José. Aracaju SE CEP 49015.080
Telefone (79) 3255-1503 ou (79) 98108-0709 www.cause.gov.br

