ATA DA 10ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2021.
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Às nove horas do dia catorze de outubro 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 Conselheiro Federais Titular Ricardo Soares
Mascarello, Suplente Karinne Santiago Almeida, os Conselheiros Estaduais: Titular Shirley
Carvalho Dantas, Suplente Andresa dos Santos Oliveira, Titular Bruno Barreto dos Santos,
Suplente Ítalo Sérgio Barros Lima Motta, Titular Eduardo Rodrigues dos Santos, Titular Hugo
Lobão Alves, Suplente Agripino da Silva Costa Neto, Titular Nathália de Moura Barbosa, o
diretor administrativo e financeiro David Felipe Pinheiro Gonçalves, a assessora de comunicação
Tiffany Dias Tavares e a secretária da presidência Mileise Oliveira Santos. Os conselheiros
Titular Leonardo Ribeiro Maia, 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.
Aprovação da Ata da 09ª Plenária Ordinária de 2021: Aberta a votação das atas, foram
aprovadas por unanimidade. 4. Resolução CAU/BR n.51/2013: A presidente informou o debate
com os CAU/UF, no fórum de presidentes e na última plenária ampliada e a votação de alterações
na resolução que dispõe sobre as áreas de atuação dos arquitetos e urbanistas para o exercício
profissional da Arquitetura e Urbanismo no Brasil, definidas a partir das competências e
habilidades adquiridas na formação do profissional. Apresentou as propostas de mudanças
trazidas pelo CAU/BR. A conselheira Karinne Santiago explicou que essa pauta foi colocada
para votação com urgência. Votou contra as alterações pois não concordou com o modo que foi
apresentado e retirado os pontos específicos que estavam na resolução. A conselheira Shirley
Dantas demonstrou espanto e tristeza com a movimentação da resolução. O conselheiro Hugo
Alves também registrou sua frustração com a resolução. O conselheiro Agripino Costa
exemplificou as diferenças de arquitetos, engenheiros e design de interiores. O diretor David
Gonçalves concordou com todos e informou que a resolução é um detalhamento da Lei e temos
que cumprir a Lei do CAU. 5. Informes da presidência: A presidente informou sua participação
no fórum de presidentes com pauta do reajuste das taxas de RRT e anuidades de 2022, emissão
de boletos enviados por e-mail nos casos das dívidas ativas. Demandas gerais do SICCAU. Novo
plano e manual da comissão temporária de fiscalização. Proposta de ampliação da comissão de
relações internacionais para relações institucionais. Outra proposta é que os CAU básicos tenham
por obrigatoriedade no mínimo dois fiscais. Comunicou o envio de ofício para o ministro Paulo
Guedes para pleitear parceria com a SPU, para verificar imóveis vagos a serem concedidos aos
CAU UF que não tem sede própria. O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia
(IBAPE Nacional), procurou o Conselho para apoio no Projeto de Lei para restringir que os
corretores de imóveis façam perícia de imóveis, garantindo que os arquitetos e engenheiros façam
essa atividade devido suas atribuições. O conselheiro federal Ricardo Mascarello está
acompanhando as tratativas com o CAU Brasil. O concurso do CAU/SE foi publicado no diário
oficial com calendário completo e será compartilhado nas redes sociais do Conselho. 06.
Informes das comissões: Exercício Profissional: O coordenador Hugo Lobão informou que a
reunião ordinária da comissão ainda será realizada pois ocorreram duas reuniões extraordinárias.
Serão realizadas tarefas como equipamentos para a fiscalização. Houver reunião com o diretor
da Energisa sobre o convênio para troca de dados e informações principalmente nas ligações de
energia temporária, permitindo um roteiro de fiscalização nessas áreas. A minuta de convênio
com EMURB segue em análise do jurídico e sugere uma nova reunião para finalizar esse
processo. Comentou do concurso de projetos do IAB/SE e pediu divulgação de todos. Ensino e
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Formação: O conselheiro Italo Motta informou o lançamento do edital de premiação de TCC,
faltando apenas o processo de compra dos prêmios, decidir a data da solenidade e se será virtual
ou presencial. Comentou a primeira turma de Arquitetura e Urbanismo formada na FANESE.
Ressaltou o envio de oficio as instituições solicitando os materiais audiovisuais para divulgação
e alguns já foram recebidos. Sobre o planejamento estratégico, a comissão definiu tarefas como
reunião com estudantes sobre a regulamentação do CAU Jovem. Organização e
Administração: O coordenador Eduardo Rodrigues informou que a comissão iniciou o contato
com as agências de publicidade para o processo de contratação. Há o alinhamento do fluxo das
demandas das comissões, proposta de realização de lives, reunião com as IES convidadas para o
convênio com o CAU/SE do processo das igrejas tombadas. Planejamento e Finanças: A
coordenadora Shirley Dantas informou a deliberação do aumento do recurso pra o prêmio de
TCC. Serão avaliados os custos/ benefícios investidos na fiscalização no ano. Será verificada a
contratação de agência de publicidade e implementação de uma empresa para atendimento
automático no telefone/whatsapp, na melhoria do setor de comunicação. A presidente informou
que o diretor está finalizando a programação orçamentária 2022 e o diretor afirmou que na
próxima reunião serão encaminhados os projetos específicos e a programação para aprovação.
Ética e Disciplina: A coordenadora Nathália de Moura informou sobre a campanha do TAC a
ser realizada via busdoor, nas redes sociais serão postados os cards relacionados a ética.
Comentou que haverá o Seminário Regional da CED em Brasília/DF. Política Urbana e
Ambiental: A coordenadora Shirley Dantas informou as contribuições feita pelas reuniões
técnicas com as todas as entidades da carta aberta do plano diretor protocolada na prefeitura, e a
participação do Conselho em todas as reuniões do PDDU. Serão realizadas ações de capacitação
de ATHIS com IBDU ainda esse ano e com a Defensoria Pública no ano que vem.
07. Informes dos conselheiros federais: O conselheiro Ricardo Mascarello informou que o
conselheiro Agripino Costa fará uma Oficina de desenho, sábado 23, com crianças de 7 a 13 anos
no bairro Santa Maria, uma ação em parceria com UFS, CAU/SE e Secretaria de Estado de
Inclusão, Assistência Social e do Trabalho. Comentou sobre os projetos do CAU Jovem com a
CEF e a organização da Semana do Urbanismo com CPUA. Informou também que estão se
consolidadas as emendas parlamentares para tratar da ATHIS. 08. 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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Reunião Plenária
Data e Hora

14/10/2021 às 10h45

Objetivo

Informe do Planejamento Estratégico

Participantes

Heloisa
Shirley Dantas
Andresa Oliveira
Bruno Barreto
Ítalo Barros
David Gonçalves
Eduardo Rodrigues
Nathália Moura
Ricardo Mascarello
Hugo Lobão
Julio Filgueira

Agenda
Informe de cada um dos Projetos Estratégicos

P1 - CAU COMUNICA
Necessidade de apoio de agência de publicidade:
Contatos com agências
Análise de orçamentos
Acompanhar para compartilhamento de conteúdos (CAU Compartilha) materiais produzidos por
outros CAU-UF para divulgação pelo CAU-SE
Realizar Live: Coordenadores(as) de Comissões (avaliar como pautar a participação das coordenações)
Realizar Live: Planejamento Estratégico
Estudar proposta de evento (online, presencial ou híbrido) de prestação de contas e balanço no final
do ano (colaboradores, comissões e projetos)
Alinhar com demais projetos as demandas de comunicação
P2 - CAU FISCALIZA
Definição das oficinas da Fiscalização e Planejamento Estratégico
Parceria com Instituições para ampliar alcance da nossa ação fiscal
Definir quais as cidades polos que serão consideradas no planejamento da fiscalização na próxima

reunião da CEP
Mobilização de um agência de comunicação para apoio às ações da CEP
Listar ações para o próximo período (já realizada e que será repassada ao Planejamento Estratégico)
Contratação de novo colaborador com cargo comissionado temporário
Convênio com Energiza:
Emissão de convite para reunião sobre convênio
Exposta a necessidade de troca de informações e base de dados
Abastecer inteligência do setor de fiscalização
Necessidade de pronunciamento do Jurídico do CAU sobre minuta do Convênio
Convênio com EMURB:
Realizada reunião com setor de Fiscalização da empresa
Proposta será levada à presidência da EMURB
Necessidade de pronunciamento do Jurídico do CAU sobre minuta do Convênio
P3 - CAU PLURAL
Realizada na semana passada reunião ampliada com convidadas(os)
Definido que será realizado evento, provavelmente em fevereiro, alinhado com as demandas do CAUBR
P4 - ESPAÇO DOS COORDENADORES
Vinculado às reuniões da CEF
Conversar com alguns(mas) coordenadores(as) sobre a possibilidade de realização de reunião ainda
nesse trimestre 21 e quais poderiam ser as pautas
Levantar junto aos coordenadores informações sobre calendário de atividades nas universidades
Elaborar projeto para realização do 2º Seminário: experiências exitosas no ensino de AU
Oficiar para solicitar aos coordenadores de curso materiais produzidos pelos alunos sobre a temática
de Ética e quais as ações de Ética no ensino de AU (CED)
Envolvimento no Prêmio TCC
P5 - CAU JOVEM
Prêmio TCC:
Edital de premiação de TCC lançado
Falta definir Juri, mas já está em andamento
Em aquisição tablets e canetas
Necessidade de definir a data e formato do evento. Poderia ser um evento presencial na semana
do dia do AU
Envolver estudantes em câmara temática/grupo de trabalho para contribuir com os trabalhos do CAU
Jovem
Sistematizar a proposta de regulamentação do CAU Jovem-SE (Estatuto) - exemplo PI
É

P6 - AU COM ÉTICA
TAC MP:
Ofício entregue aos lojistas e profissionais
Campanha nas redes sociais (temas mensais):
Essa semana card de apresentação
Após RT (inclusive com busdoor /outdoor)
Participação em programas (ex Rádio Metrópole - Raildo / Podcast - informe Hugo)
Materiais audio visuais das IES sobre ética para divulgação
De 3 a 5/12 seminário virtual da CED-CAU-BR sobre ética nos meios virtuais
P7 - CAU PELAS CIDADES
Participação da discussão do Plano Diretor de Arcaju:
Acompanhamento das audiências públicas
Protocolo das contribuições do CAU na PMA
Reunião dia 19 e mais reunião técnica para novas estratégias
A PMA tem dado andamento às ações sem muita escuta quanto às reivindicações de mais
participação popular
Não se sabe até onde a PMA irá absorver as contribuições
A PMA apresenta a minuta do Plano Diretor como se fosse fruto de um estudo de 10 anos, que no
entanto não aparece em lugar nenhum
Na oficina, propriamente dita, foram repassadas as tarefas relacionadas à ATHIS:
Decido que em próximas reuniões focaríamos em duas frentes concretas:
Capacitação sobre REURB voltada para Athis e a ação com Defensoria ficaria para o próximo
exercício
Lançamento ainda esse ano ou início do próximo ano do Desafio Universitário de Athis
P8 - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO CAU
Reprogramação financeira 2021 - acompanhar validação pelo CAU-BR
Acompanhar discussão na COA do CAU-BR a temática de sustentabilidade orçamentária e financeira
do Órgão e sobre a qualidade do investimento
Elaborar e divulgar o relatório parcial com o balanço de execução orçamentária e financeira do
exercício 2021 (TCU)
Indicação de prioridades para uso dos recursos 2021:
Comunicação (agência e campanhas)
Automação de atendimento e virtualização de processos
Previsão para o ano R$1.380.000. Já comprometidos (contratos, pessoal e CAU-BR) de R$1.322.000
Plano 2022 para aprovação e envio para CAU-BR até final de outubro
P9 - CAU INOVA
Pesquisa de mercado sobre automação do atendimento (WhatsApp)

Pesquisa de mercado sobre automação do atendimento (WhatsApp)
Levantamento das necessidades das áreas
Mapeamento de processos para implementar melhorias:
Execução orçamentária e financeira
Comunicação
Atendimento
Processo de formação de colaboradores e conselheiros
Virtualização de processos:
Utilização do CEI - TRF4

Julio Filgueira
Planejamento e Monitoramento Estratégico

