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Às nove horas do dia primeiro de abril 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 a conselheira federal suplente Karinne Almeida Santiago, os Conselheiros Estaduais: 4 

Titular Shirley Carvalho Dantas, Suplente Catharine de Paula da Cunha Fonseca, Titular César 5 

Henriques Matos e Silva, Titular Leonardo Ribeiro Maia, Suplente Andresa dos Santos Oliveira, 6 

Titular Nathália de Moura Barbosa, Suplente Ítalo Sérgio Barros Lima Motta, Titular Eduardo 7 

Rodrigues dos Santos, Suplente Agripino da Silva Costa Neto, Titular Hugo Lobão Alves, Titular 8 

Fernando Márcio de Oliveira, Titular Bruno Barreto dos Santos, o diretor administrativo e 9 

financeiro David Felipe Pinheiro Gonçalves, a gerente de operações Hanna Oliveira Moreira, a 10 

gerente administrativo financeiro Katiuscia Oliveira de Carvalho e o consultor Júlio Filgueira.  11 

1.Verificação do quórum. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Recomposição de 12 

Plenário – Posse do conselheiro estadual titular: Após abertura do processo de recomposição 13 

de plenário com a Comissão Eleitoral Nacional (CEN), o arquiteto e urbanista César Henriques 14 

Matos e Silva foi diplomado e tomou posse do cargo de conselheiro estadual titular do CAU/SE. 15 

A presidente deu as boas-vindas e fez um panorama dos trabalhos que são realizados e estão em 16 

andamento no Conselho. O conselheiro agradeceu e espera contribuir nas atividades. 4. 17 

Aprovação da ata da 3ª RPO 2022: A ata foi votada e aprovada por unanimidade. 5. Informes 18 

da presidência: A presidente informou a reunião do fórum de presidente com a presença da 19 

Nádia Somekh (CAU Brasil). Comentou sobre o que foi pautado como a Resolução n.98, e 20 

Fiscalização. Comunicou que em breve entrará os colaboradores aprovados no concurso do 21 

CAU/SE. O diretor David Gonçalves informou que o aprovado em primeiro lugar do cargo de 22 

assistente de atendimento desistiu e será publicado no diário oficial para seguir os procedimentos. 23 

A presidente fará uma reunião com os funcionários para debater o retorno de trabalho presencial 24 

de todos na sede do Conselho. Comentou o envio de material para revista arte ambiente que será 25 

lançado no anuário de 2022. Será assinado o contrato com a empresa de comunicação e haverá 26 

uma primeira reunião de alinhamento. Reforçou a consulta pública da equidade gênero para todos 27 

compartilharem e responder o questionário. 6. Informes das Comissões e projetos estratégicos: 28 

CPFi – Sustentabilidade financeira e COA – CAU Inova e CAU Comunica: O diretor David  29 

Gonçalves falou das metas dos projetos mas ainda será realizada a reunião com a comissão. O 30 

conselheiro Italo Motta informou que foi na casa proposta para sede do Conselho com um 31 

representante da EMURB e fizeram relatório geral das necessidades de reforma para 32 

acessibilidade. O conselheiro Eduardo Santos informou que entrará uma estagiária de arquitetura 33 

e urbanismo com conhecimento em designer gráfico para auxiliar o setor de comunicação. CEP 34 

- CAU Fiscaliza:  O coordenador Hugo Lobão relatou brevemente as pautas tratadas no fórum 35 

de coordenadores das CEP/UF. Parabenizou a agente de fiscalização Susiene Almeida que agora 36 

terá uma auxiliar para somar esforços nas atividades do setor. CEF - CAU Jovem: O conselheiro 37 

Leonardo Maia comentou do registro de novos profissionais aprovados pela comissão, porém 38 

tem casos de egressos da Ages de Paripiranga/BA que estão pendentes. O conselheiro Italo Motta 39 

convidou o conselheiro Hugo Lobão para viabilizar realização de curso em parceria com corpo 40 

de bombeiros. Também está em planejamento parceria com SEBRAE para realização de cursos. 41 

Informou que haverá encontro para apresentação do Conselho no IFS Lagarto dia 14 de abril e 42 

na FANESE prevista para dia 28 de abril. CED - CAU com ética: A coordenadora Nathália Moura 43 
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informou o agendamento de reunião com a assessora jurídica para instruir os conselheiros no 44 

preparo das reuniões de conciliação das partes denunciante e denunciado dos processos. CAU 45 

Plural: A conselheira Andresa Oliveira reforçou o lançamento da pesquisa da equidade de gênero 46 

e raça que serão divulgados os resultados em evento programado para julho. Informou também 47 

o fortalecimento na participação do Conselho nos eventos das semanas de arquitetura e 48 

urbanismo nas universidades. CPUA - CAU pelas cidades: Foi prorrogado o prazo do Desafio 49 

Universitário. O Conselho participará na próxima semana do II Fórum de Assessoria Técnica 50 

Popular do Nordeste em Fortaleza/CE. Haverá reunião com a prefeitura de São Cristóvão 51 

referente a ATHIS na prática. 7. Informes dos conselheiros federais: Não houve informes. 8. 52 

Planejamento estratégico – validação do quadro de metas: O consultor Júlio Filgueira 53 

informou que será hierarquizada as metas e alocado os recursos. Nada mais havendo a tratar, às 54 

treze horas a reunião foi encerrada. Eu, Mileise Oliveira Santos lavrei a presente ata para que 55 

produza os devidos efeitos legais. Considerando a autorização do Plenário, a necessidade de 56 

ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do 57 

Conselho e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade 58 

das informações prestadas 59 
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Mileise Oliveira Santos 64 
Secretária da Presidência do CAU/SE 65 
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