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Às nove horas do dia quatro de março de dois mil e vinte e dois, reuniu-se o plenário do Conselho 1 

de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe (CAU/SE), CNPJ 14.817.219/0001-92, na 2 

plataforma virtual Microsoft Teams. Sob a presidência de Heloisa Diniz de Rezende, estavam 3 

presentes os Conselheiros Federais: Titular Ricardo Soares Mascarello, Suplente Karinne 4 

Almeida Santiago, os Conselheiros Estaduais: Titular Leonardo Ribeiro Maia, Suplente Andresa 5 

dos Santos Oliveira, Titular Nathália de Moura Barbosa, Suplente Ítalo Sérgio Barros Lima 6 

Motta, Titular Eduardo Rodrigues dos Santos, Suplente Agripino da Silva Costa Neto, 7 

Titular Hugo Lobão Alves, Titular Fernando Márcio de Oliveira, Suplente Catharine de Paula 8 

Silva da Cunha Fonseca, Titular Bruno Barreto dos Santos, a assessora jurídica Wanicélia Gomes 9 

e a secretária da presidência Mileise Oliveira Santos. A conselheira Shirley Carvalho Dantas 10 

justificou ausência. 1. Verificação do quórum. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. 11 

Aprovação da ata da 2ª RPO 2022: A ata foi votada e aprovada por unanimidade. 4. Aprovação 12 

das contas de janeiro 2022: O coordenador adjunto da CPFi, Eduardo Santos apresentou o 13 

parecer da comissão sem ressalvas. Aberta a votação, as contas foram aprovadas por todos. 5. 14 

Sede do CAU/SE: A presidente apresentou fotos do imóvel visitado com alguns conselheiros. 15 

Comentou que a casa tem alguns reparos a fazer, mas o valor para compra e localização são 16 

interessantes. O conselheiro Hugo Lobão falou que o local é fácil para estacionamento com uma 17 

praça ao lado. A conselheira Karinne Santiago ressaltou as ruas seguras e próxima ao centro. O 18 

conselheiro Agripino Costa teve visão no futuro da casa, na questão de ampliação e reformas dos 19 

ambientes. 6. Informes da presidência: A presidente faz parte da comissão temporária de raça, 20 

equidade e gênero e aproveitou para divulgar que no mês da mulher serão lançados podcasts e o 21 

concurso de fotografia com participação de mulheres pelo CAU Brasil. Informou a recomposição 22 

da coordenação do fórum de presidentes, do centro de serviços compartilhados e fundo de apoio. 23 

O CAU Sergipe está no grupo do fundo de apoio, valiosa importância da participação de 24 

presidente de CAU básico. Entre os CAU UF também houve discussão e revisão do regimento 25 

eleitoral para as eleições 2023, um ponto de proposta é a mudança para eleger os conselheiros 26 

estaduais e os federais separadamente. A presidente relembrou os problemas no SICCAU, o 27 

investimento que foi feito por todos os estados e o andamento da equipe responsável por esse 28 

processo. 7. Informes das Comissões e projetos estratégicos: CPFi e COA – CAU Inova e 29 

CAU Comunica: O conselheiro Eduardo Santos informou o lançamento do edital do processo da 30 

agência de publicidade, no qual haverá o pregão eletrônico. Como o diretor geral está de férias, 31 

o projeto CAU inova se reunirá após seu retorno. CEP - CAU Fiscaliza:  O coordenador Hugo 32 

Lobão apresentou o relatório das ações de fiscalização 2021, e o planejamento de rotinas 2022.  33 

Informou a elaboração final do termo de cooperação com Energisa para assinatura. Comunicou 34 

a deliberação da CEP/SE encaminhada a presidência com solicitações de equipamentos 35 

eletrônicos e materiais para as ações fiscais. A conselheira Karinne Santiago parabenizou a 36 

comissão e solicitou o relatório apresentado para apreciação. CEF - CAU Jovem: O conselheiro 37 

Italo Motta informou o comparativo realizado dos registros profissionais que segue na média 38 

quantitativa anual. Comentou da mudança de coordenadores da FANESE e UNIT, mas no IGEO 39 

e SICCAU ainda estão desatualizados, pois é necessário aguardar a atualização realizada pelo 40 

CAU Brasil. Informou também que foram solicitados os Projetos Pedagógicos de Curso aos 41 

coordenadores. Comentou sobre as seis metas e as ações planejadas no CAU jovem. O 42 

coordenador Leonardo Maia informou o evento nos dias 10 e 11 de março para Encontro dos 43 
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Coordenadores da CEF UF em Brasília/DF, também será transmitido virtualmente. CED - CAU 44 

com ética: A coordenadora Nathália Moura informou que reunião foi adiada devido o 45 

afastamento médico do assessor da comissão, mas os processos seguem em andamento. CPUA - 46 

CAU pelas cidades: A presidente informou que haverá reunião entre CAU/SE, PROJETAR-SE 47 

e CREA/SE com a participação da conselheira Shirley Dantas. Reforçou a divulgação do edital 48 

Desafio Universitário ATHIS na prática. Comunicou o patrocínio de passagens aéreas (ida e 49 

volta), para um representante do Trapiche (Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da 50 

UFS), ao II Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste em Fortaleza/CE. A assessora 51 

jurídica Wanicélia Gomes apresentou a relação de processos judiciais em trâmite a fim de avaliar 52 

a necessidade de contabilização das provisões para contingências a fim de comportar os riscos 53 

das ações judiciais trabalhistas e cíveis. 8. Informes dos conselheiros federais: O conselheiro 54 

Ricardo Mascarello comentou das pautas discutidas nas comissões CPUA/BR, como a destinação 55 

de prédios públicos para habitação, publicações de ATHIS, licenciamento urbanístico e material 56 

didático do projeto CAU Educa. Sobre a CEF/BR, haverá encontro nacional para apresentar os 57 

projetos 2022 e colher sugestões dos coordenadores das CEF UF.  Uma das apresentações será o 58 

“Projeto Lelé”, que visa inserir estudantes no fim do curso em iniciativas de desenvolvimento de 59 

práticas da arquitetura e do urbanismo vinculados a órgãos governamentais. Nada mais havendo 60 

a tratar, às treze horas a reunião foi encerrada. Eu, Mileise Oliveira Santos lavrei a presente ata 61 

para que produza os devidos efeitos legais. Considerando a autorização do Plenário, a 62 

necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e 63 

colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade 64 

e a autenticidade das informações prestadas 65 
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