ATA DA 11ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021.
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Às nove horas do dia dezessete de novembro 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 a Conselheira Federal Suplente Karinne Santiago
Almeida, os Conselheiros Estaduais: Fernando Márcio de Oliveira , Titular Bruno Barreto dos
Santos, Titular Leonardo Ribeiro Maia, Titular Eduardo Rodrigues dos Santos, Titular Hugo
Lobão Alves, Suplente Agripino da Silva Costa Neto, Titular Nathália de Moura Barbosa,
Suplente Italo Cesar Montalvão Guedes, o diretor administrativo e financeiro David Felipe
Pinheiro Gonçalves e a secretária da presidência Mileise Oliveira Santos. A conselheira Shirley
Carvalho Dantas 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 2 de pauta para início da reunião online. Foi aprovado por todos. 3. Aprovação
dos Projetos Específicos ATHIS 2022 e Convênio CAU/SE x IES: o diretor administrativo e
financeiro David Felipe Pinheiro Gonçalves apresentou os dois projetos ao plenário, conforme
aprovado pela CPFi/SE. Aberta a votação, os projetos específicos foram aprovados por
unanimidade. 4. Aprovação do Plano de Ação e Orçamento 2022: o diretor também apresentou
a programação do exercício 2022, aprovado pela CPFi/SE. Aberta a votação, todos aprovaram o
plano de ação e orçamento 2022. 5. Aprovação da prestação das contas de agosto e setembro
2021: O coordenador adjunto Eduardo Rodrigues informou que as contas foram aprovadas pela
CPFi, sem ressalvas e encaminhadas ao plenário para aprovação. Aberta a votação, as contas dos
dois meses foram aprovadas por todos. 6. Aprovação da Ata da 10ª Plenária Ordinária de
2021: A ata será encaminhada ao plenário para aprovação na próxima plenária. 7. Organização
do Dia do Arquiteto: A presidente pediu a participação de todos para organizar a programação
do Dia do Arquiteto, comemorado no dia 15 de dezembro, mas que podemos realizar o evento
na sexta-feira, 17 de dezembro. Sugeriu o espaço público da Rua do Turista para debates e
exposição dos trabalhos de monografia premiados em 2021, em parceria com IAB/SE.
8.Informes da presidência: A presidente informou o acompanhamento da comissão de gênero,
raça e equidade do CAU Brasil, na qual o grupo organiza uma série de lives no mês de fevereiro
de 2022. Comunicou o processo em andamento no setor jurídico sobre o concurso do município
de Estância/SE, com salário abaixo do piso. O conselho entrou com mandado de segurança no
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju. Participou pela primeira vez de forma
presencial do Fórum dos Presidentes, realizado no Macapá/AP. Comentou algumas discussões
como os pagamentos de diárias e deslocamentos dos conselheiros e aporte do Centro de Serviços
Compartilhados. Comunicou a realização do curso de Regularização Fundiária Urbana,
ministrada pelo IBDU, de forma híbrida em Aracaju. Relatou sua participação junto com o
conselheiro federal Ricardo Mascarello na reunião do Fórum Empresarial de Sergipe sobre o
plano diretor de Aracaju. Haverá um encontro do CAU/SE com o CREA/SE para aproximação
da gestão e debate sobre PDDU. Por fim, informou que foi convocada para reunião da
CONDURB junto com a conselheira Shirley Dantas, para tratar do conjunto das Mangabeiras. 9.
Informes das comissões: Exercício Profissional: O coordenador Hugo Lobão informou sua
participação no primeiro encontro temático da CEP - CAU Brasil, uma série de diálogos
institucionais para implementar o Plano Nacional de Fiscalização em todo país. As reuniões da
comissão seguem pautadas na análise dos processos e no planejamento das ações do CAU
Fiscaliza. Ensino e Formação: O conselheiro Leonardo Maia informou sobre os trabalhados de
monografia admitidos para avaliação e divulgação da comissão julgadora. Comunicou que haverá
o café com egressos virtualmente que será divulgada em breve. Organização e Administração:
O coordenador Eduardo Rodrigues informou o andamento do processo das igrejas tombadas e
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termo de referência das agências de publicidade. Ficou pendente a discussão da pauta da mudança
de sede e do regimento interno. Ética e Disciplina: A coordenadora Nathália de Moura informou
sua participação na Reunião Nacional da CED. A ação da campanha do TAC foi adiada para
aguardar o processo da contratação da agência responsável. No CAU Plural houve reunião com
CANES para tratar dos assuntos de gênero, raça e equidade. Política Urbana e Ambiental: O
conselheiro Italo Montalvão comentou das ações do CAU pelas Cidades. Informou que há um
edital em construção relacionado a ATHIS e os desafios universitários. Comunicou que
participará da reunião da SEMA que é realizada a cada trimestre. 10. Informes dos conselheiros
federais: A conselheira suplente Karinne informou sobre o projeto do CAU Jovem que entrará
em contato com o CAU/PI, para analisar o regimento do projeto deles já aprovado e realizar a
base da minuta de Sergipe. Parabenizou a atuação de todos os conselheiros nas ações do CAU/SE.
Comunicou que as comissões CEF/BR e CPUA/BR aprovaram os orçamentos da programação
2022. 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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