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Às nove horas do dia dezessete de junho de dois mil e vinte e dois, reuniu-se o plenário do 1 

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

92, de forma híbrida pela plataforma Microsoft Teams e na sede do conselho localizado na 3 

Avenida Barão de Maruim 115 São José, Aracaju/SE. Sob a presidência de Heloísa Diniz de 4 

Rezende, estavam no formato virtual a conselheira federal suplente Karinne Almeida Santiago, 5 

e os conselheiros estaduais Titular Nathália de Moura Barbosa, Titular César Henriques Matos e 6 

Silva, Titular Leonardo Ribeiro Maia, Suplente Andresa dos Santos Oliveira, Suplente Ítalo 7 

Sérgio Barros Lima Motta, Titular Eduardo Rodrigues dos Santos, e estavam presentes Suplente 8 

Italo Cesar Montalvão Guedes, Titular Federal Ricardo Soares Mascarello, Titular Hugo Lobão 9 

Alves, e o diretor administrativo e financeiro David Felipe Pinheiro Gonçalves.  1.Verificação 10 

do quórum. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Aprovação do Relatório de Gestão 11 

2021 e Relatório de Auditoria 2020: O diretor apresentou o relatório de 2021 que foi aprovada 12 

por unanimidade. Informou que o relatório de 2020 ainda não foi recebido para apreciação do 13 

plenário. 4. Aprovação das atas da 4ª e 5ª RPO: As atas foram aprovadas por todos. 5. 14 

Aprovação das contas de fevereiro a abril de 2022: A comissão de planejamento e finanças 15 

encaminhou parecer sem ressalvas das contas apreciadas de fevereiro, março e abril. Foram 16 

aprovadas pela plenária. 6. Apresentação BIM: A presidente informou que esse ponto seria 17 

informes da conselheira Caroline Cabral com o posicionamento do CAU/SE nas reuniões sobre 18 

o tema no CAU/BR. Os conselheiros Ricardo, Leonardo e Hugo ressaltaram a importância do 19 

assunto para ser debatido, inclusive na união de forças com as comissões de exercício profissional 20 

e ensino e formação.  7. Informes da presidência: A presidente informou a licitação do contrato 21 

de assessoria jurídica para o conselho aberto até o dia 28 de junho. Comentou as pautas discutidas 22 

no Fórum de presidentes como ATHIS, normatização do Fundo de Apoio, pesquisa da Tabela de 23 

Honorários, Resolução n.91 CAU/BR sobre Registro de Responsabilidade Técnica e Resolução 24 

n.47 CAU/BR sobre deslocamento e diárias dos conselheiros federais e estaduais dos CAU/UF, 25 

entre outros. Registrou a discussão do MEI ou EPP para arquitetos. 8. Informes das Comissões 26 

e projetos estratégicos: CPFi – Sustentabilidade financeira e COA – CAU Inova e CAU 27 

Comunica: O diretor informou o prazo para parcelar o pagamento das anuidades que encerra dia 28 

30 de junho. A COA não houve informes. CEF – CAU Jovem: O conselheiro Leonardo Maia 29 

informou sua participação virtual no Seminário da CEF com pauta do ensino à distância. O 30 

conselheiro Italo Motta informou que os novos registros estão sendo acompanhados. Comentou 31 

sobre uma denúncia de uma instituição de ensino que será enviada orientações e arquivado o 32 

processo. Está sendo elaborada uma campanha esclarecendo dúvidas sobre estágio em arquitetura 33 

e urbanismo. Em agosto será realizado o encontro com os coordenadores de curso de arquitetura 34 

e urbanismo e o Café com Egresso será realizado em setembro, com homenagem de um 35 

profissional. CED – CAU com Ética: A coordenadora Nathalia Moura informou o andamento 36 

dos processos. A campanha ética sobre reserva técnica será divulgada em agosto, haverá reunião 37 

com a empresa de comunicação para alinhar a abordagem da matéria. A comissão pretende fazer 38 

a parceria com a CEF para inserir a pauta ética, honorários e contratos no evento Café com 39 

Egressos. CEP - CAU Fiscaliza:  O coordenador Hugo Lobão encaminhou a presidência pesquisa 40 

de CNAEs com atribuições de pessoas jurídicas. Será verificada a possibilidade de solicitação a 41 

Junta Comercial do Estado de Sergipe das empresas com CNAEs que não são registradas no 42 

Conselho. Os processos estão em dia, o planejamento de fiscalização segue em andamento, 43 
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observando resultados diretos. A minuta do termo de cooperação técnica CAU/SE e CREA/SE 44 

foi aprovado por ambas as partes e será formalizado o dia para assinaturas. O termo com o 45 

SEBRAE ainda está em análise. Haverá o fórum de coordenadores da CEF na qual a comissão 46 

participará virtualmente. CPUA e CAU pelas cidades: O conselheiro Italo Montalvão é o 47 

coordenador técnico do Desafio Universitário, informou o cumprimento do edital conforme 48 

cronograma. Comentou algumas pautas da reunião na SEMA como a última atividade do plano 49 

de manejo do Parque Poxim e encaminhará para todos o material apresentado para conhecimento. 50 

A presidente complementou com a ação da residência com a UFS, haverá a terceira reunião com 51 

a equipe de São Cristóvão sobre o edital, a edição do vídeo do curso de regularização fundiária 52 

urbana para divulgação, e a realização do evento para discutir plano diretor e ATHIS com a 53 

FAMES. CAU Plural: Haverá o evento “A Divercidade que Habita em Nós”, no dia 29 de julho, 54 

na Rua do Turista em parceria com o Cine Vitória e em breve será divulgada a programação. Na 55 

última reunião também foi discutido o “SEBRAE delas”, para fortalecer as mulheres 56 

empreendedoras. 9. Informes dos conselheiros federais: O conselheiro Ricardo Mascarello 57 

informou que assumiu a coordenação da comissão de avaliação e monitoramento de editais de 58 

projetos. O CAU Brasil está verificando a contratação de um banco de dados mais amplo e 59 

completo e desvinculado ao SICCAU. A discussão do ensino à distância será pauta do seminário 60 

em setembro. As ações da CPUA Itinerante tiveram início com seminário em Maceió/AL, sobre 61 

o caso Braskem que é uma empresa petroquímica de atuação global, com o propósito de criar 62 

soluções sustentáveis da química e do plástico. O próximo será em Ouro Preto/MG, sobre 63 

Patrimônio - Caminhos para a valorização da arquitetura e urbanismo. Comentou da carta aos 64 

candidatos 2022 e sugeriu apresentar aos eleitos e estender o convite as prefeituras em novembro. 65 

Nada mais havendo a tratar, às treze horas a reunião foi encerrada. Eu, Mileise Oliveira Santos 66 

lavrei a presente ata para que produza os devidos efeitos legais. 67 
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