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Às nove horas do dia vinte e seis de agosto 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, estava no formato virtual o conselheiro federal titular Ricardo Soares Mascarello e a 5 

suplente Karinne Almeida Santiago, a conselheira estadual Titular Nathália de Moura Barbosa, 6 

Suplente Andresa dos Santos Oliveira, Titular Hugo Lobão Alves, a arquiteta e urbanista Viviane 7 

Oliveira de Jesus e de forma presencial os conselheiros: Titular Leonardo Ribeiro Maia, Suplente 8 

Italo Cesar Montalvão Guedes, Titular Shirley Carvalho Dantas, Suplente Italo Sergio Barros 9 

Motta, Titular Eduardo Rodrigues dos Santos. Os conselheiros Bruno Barreto dos Santos e 10 

Fernando Márcio de Oliveira justificaram ausência. 1.Verificação do quórum. 2. Execução do 11 

Hino Nacional Brasileiro. 3. Relatório e voto do processo CED/SE n.1393068/2021: O relator 12 

Leonardo Maia fez a apresentação ao plenário. Aberta a votação, foi deliberado por todos a 13 

aprovação de acordo com a relatoria. 4. Vencedores do 1º Desafio Universitário - ATHIS na 14 

Prática: Estavam presentes os representantes das duas equipes vencedoras com projetos 15 

intitulados “Banheiro Solidário” e “Acupuntura Urbana: revitalização de espaço aberto para 16 

comunidade de baixa renda do Santa Maria”. O coordenador técnico do edital Italo Montalvão 17 

fez a entrega da declaração do prêmio. Os premiados agradeceram e parabenizaram a iniciativa 18 

do Conselho. Ressaltaram que essa ação trouxe conhecimento e aproximação dos arquitetos com 19 

a sociedade. Também comentaram que na grade do curso de arquitetura e urbanismo, a disciplina 20 

ATHIS é optativa mas pode se tornar obrigatória futuramente, então atividades realizadas 21 

referentes ao tema surte efeito positivo. A CPUA/SE acompanhará a cada 2 meses a evolução do 22 

trabalho executado. 5. Campanha Reserva Técnica: A coordenadora da CED/SE, Nathália 23 

Barbosa debateu com os conselheiros o formato que foi pensado para realizar a campanha. 24 

Seriam 04 outdoors em pontos estratégicos na capital para estampar as artes e atingir o público 25 

alvo para terem a noção dessa prática ilegal. 6. Aprovação da ata da 07ª RPO 2022: A 26 

presidente abriu a votação e a ata foi aprovada por unanimidade. 7. Aprovação das contas de 27 

maio, junho e julho 2022: O conselheiro Eduardo Rodrigues apresentou o parecer da CPFi/SE, 28 

aberta a votação ao plenário, foram aprovadas as contas. 8. Homologação da Deliberação 29 

CEF/SE n.19/2022: O conselheiro Leonardo Maia leu a deliberação e foi homologada por todos. 30 

9. Patrocínio: A presidente falou sobre duas propostas para o conselho patrocinar. Uma seria a 31 

CPUA/SE, com emenda parlamentar para realizar um seminário de habitação depois do período 32 

das eleições. A ação tem bastante incentivo e envolveria os moradores do interior, prefeituras e 33 

governo do estado. A outra seria publicação com o IAB/SE para compra de livro a serem doados 34 

aos ex presidentes do instituto e gestão. O CAU/SE está pendente de responder a assessoria 35 

parlamentar e será marcada reunião com IAB/SE. 10. Patrimônio: A presidente convidou para 36 

a plenária, a arquiteta Viviane de Jesus que participa das atividades com tema Patrimônio, 37 

indicada pelo CAU/SE ao CAU Brasil. Aconteceu a Semana do Patrimônio Cultural na cidade 38 

de Ouro Preto/MG. A profissional apresentou o material trabalhado no evento e comentou sua 39 

participação no levantamento dos bens que são protegidos no estado pelo IPHAN. Os 40 

conselheiros parabenizaram e agradeceram a relevante presença da arquiteta nessas atividades. 41 

A mesma será convidada para as próximas reuniões da CPUA/SE. 11. Informes da presidente: 42 

A presidente apresentou Diego Azevedo Menezes da Primma Planejamento para auxiliar no setor 43 
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de Compras e Licitação do Conselho. Informou a entrada da funcionária assistente de 44 

atendimento Anna Beatriz da Silva Souza no dia 11 de agosto. 12. Informes das Comissões e 45 

projetos estratégicos: CPFi-Sustentabilidade Financeira e COA-CAU Inova e CAU Comunica: 46 

O coordenador Eduardo Rodrigues informou que foi realizada reunião com a empresa de 47 

planejamento e gestão dos projetos estratégicos, e tratada a relação do fluxo com a agência de 48 

comunicação. Foi pensado em criar grupo com os coordenadores de comissão para organizar os 49 

assuntos a serem postados. CEP - CAU Fiscaliza:  O coordenador Hugo Lobão informou que não 50 

aconteceu a reunião, mas segue o andamento do termo de cooperação com o SEBRAE, e foi 51 

sugerida reunião presencial. Foi convidado para aula de práticas de arquitetura e urbanismo na 52 

UNIT dia 30/08 com a professora e coordenadora de curso Ingrid Carvalho. CED e CAU com 53 

Ética: A coordenadora Nathália Barbosa informou o debate no fórum de coordenadores de como 54 

abordar o tema de ética nas disciplinas do curso e apoio ao ensino de ética. Será verificada as 55 

formas para divulgar essas ações nas redes sociais. CEF e CAU Jovem: O coordenador Leonardo 56 

Maia informou que o CAU Brasil solicitou análises de todos os PPCs do Estado, mas não veio 57 

orientação para o procedimento. A comissão está no aguardo das instruções para dar andamento. 58 

O conselheiro vai participar presencialmente do Seminário Nacional de Formação, Atribuição e 59 

Atuação da CEF em São Paulo/SP. Comentou do segundo encontro dos coordenadores de curso. 60 

O café com egressos será dia 19 de setembro, com egressos de 2020 e indicação de profissional 61 

homenageado. O edital do 06º Prêmio de TCC está sendo atualizado com a conselheira Nathália 62 

Barbosa como coordenadora técnica e Hanna Moreira, assessora da comissão. CPUA e CAU 63 

Plural: A coordenadora Shirley Dantas informou que falta tramitar juridicamente como será o 64 

repasse financeiro com o projeto da residência na UFS. Foi pensado em abrir um banco de dados 65 

no site com todos os planos diretores de desenvolvimento urbano e isso provocaria a participação 66 

das prefeituras. Comentou o recurso em andamento para o edital de implementação de ATHIS 67 

na cidade de São Cristóvão/SE. 13. Informes dos conselheiros federais: O conselheiro Ricardo 68 

Mascarello comentou que a CEF/BR está no entendimento do EaD não, com as diretrizes 69 

curriculares protocoladas. A CPUA/BR realizará na cidade de Rio Branco/AC, o Seminário 70 

Nacional de Meio Ambiente - Urbanização e mudanças climáticas: desafios para cidades 71 

resilientes na Amazônia. Informou também que será entregue o Caderno do CAU Educa no Dia 72 

do Arquiteto em dezembro. A assessoria parlamentar está organizando em novembro o Seminário 73 

Legislativo, com tema genérico da importância dos arquitetos e urbanistas para a população. A 74 

conselheira Karinne Santiago informou que foi no dia 18 de agosto para a reunião da SEMA 75 

substituindo o conselheiro Italo Montalvão. A pauta tratou das alterações climáticas em Aracaju, 76 

o proliferamento de animas soltos na rua como cães e gatos, entre outros. O secretário vai 77 

apresentar um plano de ação na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, às treze horas a 78 

reunião foi encerrada. Eu, Mileise Oliveira Santos lavrei a presente ata para que produza os 79 

devidos efeitos legais.  80 
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