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Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniu-se 1 

o plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe na plataforma Microsoft Teams. 2 

Sob a presidência de Hugo Lobão Alves, estavam presentes a Conselheira Federal Suplente 3 

Karinne Almeida Santiago, os Conselheiros Estaduais Titular Shirley Carvalho Dantas, Suplente 4 

Andresa dos Santos Oliveira, Titular Nathália Moura Barbosa, Titular Leonardo Ribeiro Maia, 5 

Titular Eduardo Rodrigues dos Santos, Suplente Agripino da Silva Costa Neto, Titular Bruno 6 

Barreto dos Santos e Suplente Ítalo César Montalvão Guedes, o diretor administrativo e 7 

financeiro David Felipe Pinheiro Gonçalves, a assessora jurídica Wanicélia Gonçalves Gomes, a 8 

assessora de comunicação Tiffany Dias Tavares e a secretária da presidência Mileise Oliveira 9 

Santos. A presidente Heloisa Diniz Rezende e o conselheiro Fernando Márcio de Oliveira 10 

justificaram ausência. 1. Verificação do quórum: Verificado o quórum foi executado o Hino 11 

Nacional. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Aprovação da ata da 10ª e 11ª RPO 12 

de 2021: Aberta a votação, as atas foram aprovadas por unanimidade. 4. Informes da 13 

presidência: Houve reunião online com CONDURB, na qual a conselheira Shirley Dantas 14 

informou que o relatório do impacto de vizinhança da ocupação das Mangabeiras estava em pauta 15 

para votação. O vice presidente Hugo Lobão informou a reunião presencial com o presidente 16 

Jorge Roberto do CREA/SE, para apresentação da gestão, alinhamento de fiscalização, plano 17 

diretor de Aracaju e CONDURB. Convidou o plenário para comemorar o Dia do Arquiteto, na 18 

rua do turista às 16h30. Por fim, informou reunião presencial com ENERGISA, tratando dos 19 

apontamentos da minuta do termo de convênio. 5. Informes das comissões do CAU/SE: CEF: 20 

O coordenador Leonardo Maia informou reunião deliberativa dos registros profissionais. O 21 

evento Café com Egresso foi adiado para última semana de janeiro de 2022. CED: A 22 

coordenadora Nathália Moura falou sobre a primeira postagem com temas da ação de campanha 23 

de ética e disciplina. COA: O coordenador Eduardo Rodrigues comentou da reunião com os 24 

coordenadores das instituições de ensino superior sobre o processo das igrejas tombadas. 25 

Informou que o Conselho recebeu ofício do CAU Brasil para indicar representante das ações com 26 

temas de Patrimônio Cultural e foi indicada a arquiteta e urbanista Viviane Oliveira. Falou que a 27 

criação do CEAU segue em andamento. Relatou que a Superintendência do Patrimônio da União 28 

indicou os imóveis disponíveis, mas os espaços eram muito maiores que o Conselho necessita, 29 

precisaria de uma análise para custos na reforma. CEP: O coordenador Hugo Lobão informou 30 

sobre a resolução que altera os procedimentos da comissão de exercício profissional. Comentou 31 

sobre o processo do banco de ideia da SEMICT que foi arquivado. E o acompanhamento dos 32 

processos da CEP/SE estão em dia. CPFi: A coordenadora Shirley Dantas informou que não 33 

houve reunião dentro do mês e as contas pendentes serão encaminhadas para aprovação na 34 

próxima plenária. CPUA: A coordenadora Shirley Dantas elogiou o sucesso do evento do curso 35 

de regularização fundiária urbana na qual foi mediadora, parabenizou a organização, os ótimos 36 

palestrantes do IBDU e a interação no youtube, na plataforma virtual e presencial. O conselheiro 37 

Italo Montalvão também registrou sua participação como mediador no evento com feedbacks 38 

positivos. Ressaltou que o curso ficará disponível para quem quiser assistir novamente as aulas 39 

e para os novos interessados no site cause-athis.com.br. 6. Informes dos conselheiros federais: 40 

A conselheira Karinne Santiago comentou dos elogios recebidos nacionalmente para o CAU 41 

Sergipe referente aos investimentos nas ações de ATHIS. Fez um resumo das atividades 42 

realizadas no ano, como reuniões, eventos, valorização da profissão e os benefícios das comissões 43 
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CPUA/BR e CEF/BR, e parabenizou pelos 10 anos de existência do CAU. 7. O que ocorrer: O 44 

diretor David Gonçalves informou o início de suas férias, retornando dia 10 de janeiro de 2022. 45 

O conselheiro Hugo Lobão solicitou do plenário previsão de datas para seminário do 46 

planejamento estratégico com balanço geral de 2021, cronograma 2022, e reunião plenária 47 

ordinária. A conselheira Shirley Dantas informou que seria na semana de 10 a 14 ou 24 a 28. 48 

Aberta a votação, foi aprovado o período de 24 a 28, com intenção de fixar o dia 28/01/2022. O 49 

conselheiro Italo Montalvão informou sua participação na reunião da SEMA com pauta sobre o 50 

manejo do Parque Poxim. Os conselheiros agendaram uma visita no imóvel da SPU na rua 51 

laranjeiras, para sede do CAU/SE. A conselheira Andresa Santos falou do projeto do evento que 52 

trate da diversidade dos arquitetos, previsto para março/2022, com chamamento de trabalhos que 53 

tratem equidade de gênero. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Mileise 54 

Oliveira Santos lavrei a presente ata para que produza os devidos efeitos legais.  55 
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Mileise Oliveira Santos 59 
Secretária da Presidência do CAU/SE 60 
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