
 

ATA DA 07ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,  

REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2022. 

 

Avenida Barão de Maruim 115. São José. Aracaju SE CEP 49015.080 

Telefone (79) 98108-0709  www.cause.gov.br 

 

 

Às nove horas do dia quinze de julho 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, de 2 

forma híbrida pela plataforma Microsoft Teams e na sede do conselho localizado na Avenida 3 

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

estava no formato virtual a conselheira estadual Titular Nathália de Moura Barbosa, e de forma 5 

presente os conselheiros: federal suplente Karinne Almeida Santiago, estadual Titular Leonardo 6 

Ribeiro Maia, Suplente Italo Cesar Montalvão Guedes, Titular Hugo Lobão Alves, Titular 7 

Fernando Márcio de Oliveira e Titular Shirley Carvalho Dantas. 1.Verificação do quórum. 2. 8 

Execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Aprovação da Reprogramação do Plano de Ação 9 

e Orçamento 2022: O diretor enviou o relatório de 2021 que foi apresentado pela conselheira 10 

Shirley Dantas. Aberta a votação, a reprogramação foi aprovada por unanimidade. 4. Aprovação 11 

da ata da 6ª RPO: A ata foi aprovada pelo plenário com abstenção dos conselheiros Fernando 12 

Márcio e Shirley Dantas. 5. Calendário das plenárias: A presidência fará novo levantamento 13 

para saber disponibilidade dos conselheiros no segundo semestre, caso não haja alteração 14 

permanecerá o calendário atual. 6. Informes da presidência: A presidente informou o encontro 15 

de gerentes gerais em Ouro Preto/MG, com a participação de David Gonçalves e o seminário 16 

nacional de patrimônio também em Minas Gerais, com a participação da arquiteta e urbanista 17 

Viviane Oliveira. Informou que o assistente de atendimento Victor Moreira solicitou exoneração 18 

do Conselho por aprovação em outro concurso e foi iniciado o processo de convocação do 19 

próximo candidato a tomar posse do cargo. Ressaltou que será contratada a empresa de eventos 20 

e fez o convite do encontro “A diver(c)idade que habita em nós”, e informou a presença das 21 

arquitetas e urbanistas Camila Leal e Ana Laterza. Pediu aos conselheiros o levantamento dos 22 

materiais previstos na utilização dos próximos eventos para organização com a empresa. 23 

Informou o pregão eletrônico da assessoria jurídica realizado com a participação de várias 24 

empresas e foi decidida a contratação. Será um novo escritório que precisará entender todos os 25 

processos do Conselho em andamento. A Primma Planejamento será recontratada para 26 

continuação do monitoramento do plano estratégico do CAU/SE. Comunicou sua participação 27 

na reunião do fundo de apoio e fórum de presidentes que está sendo discutido o regimento 28 

eleitoral e o ensino à distância do curso de arquitetura e urbanismo. Comunicou a assinatura do 29 

termo de cooperação técnica com o CREA/SE, onde agora é gerir e trabalhar para alinhar os 30 

posicionamentos dos fiscais em sua atuação e realização de eventos. Foi fechado também o termo 31 

cooperativo com o SEBRAE. O próximo passo será listar ações de um plano de trabalho.  A 32 

conselheira Karinne Santiago parabenizou e sugeriu aproximação também com o conselho dos 33 

técnicos de edificações. O conselheiro Fernando Márcio sugeriu aumentar o leque de parcerias, 34 

verificar a possibilidade com a OAB/SE, entre outras instituições. 8. Informes das Comissões e 35 

projetos estratégicos: CPFi – Sustentabilidade financeira e COA – CAU Inova e CAU 36 

Comunica: a presidente pontuou sua preocupação com o setor da comunicação pois não estão 37 

acontecendo as reuniões ordinárias da COA/SE e a empresa e estagiária estão à disposição para 38 

atender as demandas. CEP - CAU Fiscaliza:  O conselheiro Hugo Lobão informou que está 39 

listando atividades para desenvolver com o CREA/SE. O planejamento está sendo executado 40 

com a equipe fiscal. O termo de cooperação com o EMURB e Energisa esteve parado por 41 

mudança de assessoria jurídica mas será retomado. O conselheiro Fernando Márcio ressaltou o 42 

aumento da produtividade da fiscalização com a chegada de funcionário novo. Sugeriu a 43 
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implementação na fiscalização com o uso de drone, satélite, ou terceirizando uma empresa para 44 

auxílio nessa ação. A conselheira Karinne Santiago pontuou o IGEO mas falta qualificação para 45 

uso das ferramentas como também não tem as informações necessárias ou não conferem com o 46 

SICCAU, e isso será cobrado no CAU Brasil, entre outros pontos com dificuldade de ação. A 47 

comissão comunicou a formação de alguns grupos de trabalho como por exemplo a Fiscalização 48 

Educacional é um GT específico para tratar os estudantes que se portam como profissionais no 49 

mercado. O grupo funciona para entrar em contato com professores, instituições e alunos,  50 

realizar campanhas educativas para prevenir uma punição no futuro dos egressos. CED e CAU 51 

com Ética: A conselheira Nathalia de Moura informou que haverá reunião na semana seguinte 52 

para atualização dos processos. Comunicou que haverá um curso de formulação de contratos a 53 

ser realizado virtualmente, programado para outubro. CEF e CAU Jovem: O conselheiro 54 

Leonardo Maia informou o aumento de registros profissionais diante da formação de turmas. As 55 

programações dos eventos encontro com coordenadores e café com egressos estão prontas e serão 56 

divulgadas em breve. CAU Plural: A coordenadora Shirley Dantas falou da formalização do 57 

Edital com as secretarias de assistência social e de obras da prefeitura de São Cristóvão sobre 58 

ATHIS para lançamento em breve. A conselheira Karinne Santiago sugeriu parceria de mão de 59 

obra do IFS com o vencedor do edital, como um projeto de extensão com os estudantes do curso 60 

de edificações. A conselheira Shirley Dantas informou que será divulgado e as instituições 61 

interessadas podem participar. Foi fechado com o cine vitória para início do evento na tarde do 62 

dia 29, com a exibição da mostra territórios entre outros curta metragem sobre o tema 63 

divercidade. O conselheiro Italo Montalvão informou o resultado dos dois trabalhos vencedores 64 

do Desafio Universitário – ATHIS na Prática. Será acompanhada a execução das equipes até o 65 

dia 20 de julho de 2023. Foi sugerido uma comemoração com os contemplados na próxima 66 

plenária. 9. Informes dos conselheiros federais: A conselheira Karinne Santiago informou que 67 

participará da plenária do CAU/BR substituindo o titular. Lembrou que a CEF/BR tem e-mail e 68 

whatsapp de plantão para atendimento das demandas. Ressaltou a importância de participação da 69 

CEF/SE no Seminário da CEF/BR no mês de setembro. Comunicou o prazo de inscrição do 70 

Projeto Lelé para estudantes que farão o TFG, foi prorrogado até dia 17 de agosto. Nada mais 71 

havendo a tratar, às treze horas a reunião foi encerrada. Eu, Mileise Oliveira Santos lavrei a 72 

presente ata para que produza os devidos efeitos legais.  73 
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