
 

ATA DA 09ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,  

REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO 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 e trinta minutos do dia dezesseis de setembro de dois mil e vinte e dois, reuniu-se 1 

o plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe (CAU/SE), CNPJ 2 

14.817.219/0001-92, de forma híbrida pela plataforma Microsoft Teams e na sede do conselho 3 

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

Diniz de Rezende, estava no formato virtual os conselheiros: federal titular Ricardo Soares 5 

Mascarello, federal suplente Karinne Almeida Santiago, estaduais: Titular Nathália de Moura 6 

Barbosa, Suplente Italo Cesar Montalvão Guedes, Titular Hugo Lobão Alves, Suplente Catharine 7 

de Paula Fonseca, Titular Bruno Barreto dos Santos, Suplente Andressa dos Santos Oliveira, 8 

Titular Leonardo Ribeiro Maia e assessora jurídica Fernanda Maria. E de forma presencial o 9 

conselheiro Titular Cesar Henriques Matos e Silva, o diretor administrativo financeiro David 10 

Felipe Pinheiro Gonçalves, o assistente de atendimento Marcos Danilo de Lira Gomes e a 11 

secretária Mileise Oliveira Santos. Os conselheiros titulares Fernando Márcio de Oliveira e 12 

Shirley Carvalho Dantas justificaram ausência. 1.Verificação do quórum. 2. Execução do Hino 13 

Nacional Brasileiro. 3. Normativas de apoio diárias e deslocamentos: a presidente iniciou a 14 

conversa sobre a normativa para futuramente ser deliberado. Houve reunião com assessoria 15 

jurídica para revisar a Portaria CAU/SE n.12/2018. A discussão aparece em algumas reuniões de 16 

fórum de presidentes, na qual cada CAU UF fica responsável por definir o valor da diária. 17 

Ressaltou que os conselheiros estão em cargos honoríficos e o pagamento de diárias não é 18 

remuneração. Apresentou planilhas e portarias de outros estados, bem como o parecer jurídico 19 

do CAU Sergipe, entre outros documentos para comparar os valores os estados. Foi aberto o 20 

debate. 4. Informes da presidência: A presidente informou as novidades do regimento eleitoral 21 

do CAU para as eleições 2023, uma delas é a cota de representatividade para a composição de 22 

chapa. A proposta foi apresentada pela comissão de equidade, gênero e raça. O CAU/SE terá que 23 

indicar a comissão eleitoral do CAU Sergipe, haverá reunião dia 08 de novembro do CAU Brasil. 24 

Informou a assinatura da escritura da casa e já em posse das chaves da nova sede do Conselho. 25 

O próximo passo é a organização da reforma, na qual será realizada licitação para profissional de 26 

projeto e de execução de obra. E por fim a mudança. Está em andamento o edital para contratação 27 

da ONG Soluções Urbanas na tratativa do trabalho de ATHIS com a prefeitura de São 28 

Cristóvão/SE. E também foi realizada reunião com a arquiteta e urbanista Mariana Estevão. A 29 

discussão no fundo de apoio é que será redefinido a transição do aporte de básico para 30 

intermediário. O valor referente ao ano corrente vai custear diárias e viagens para eventos do 31 

CAU. Participou do Seminário do Meio Ambiente e Fórum de presidentes em Rio Branco/AC. 32 

Fez visita técnica com as CPUAs UF. O conselheiro César Matos falou sobre os recursos 33 

orçamentários da residência para FAPESE. Informou que o procedimento é que a UFS faz um 34 

chamamento público e o CAU/SE vai aderir para fazer o repasse do recurso para realização do 35 

projeto. 5. Informes das Comissões e projetos estratégicos: CPFi – Sustentabilidade financeira 36 

e COA – CAU Inova e CAU Comunica: não houve informes. CEP - CAU Fiscaliza:  O 37 

conselheiro Hugo Lobão informou participação no Encontro da CEF/BR no formato virtual. 38 

Solicitou reunião com assessoria jurídica para dar celeridade aos termos cooperativos pendentes. 39 

A presidente pediu retorno de contato com CREA depois da assinatura do termo de parceria. O 40 

mesmo vai acontecer com as outras instituições parceiras. CED e CAU com Ética: A conselheira 41 

Nathalia de Moura informou a participação virtual no Seminário da CED/BR, sobre a reserva 42 

técnica, a postura da mesa redonda, exposições de painéis e os debates estão encaminhando 43 
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pontos a favor e entendendo formas de legislar a prática. Um exposição foi feita pelo assessor 44 

jurídico do CAU Brasil, e é um caso preocupante.  A ASEA foi elogiada por ter a campanha com 45 

visão contraria nas redes sociais. O CAU/SE está estruturando a campanha de ética com a 46 

empresa de comunicação para publicação. CEF e CAU Jovem: O conselheiro Leonardo Maia 47 

informou a organização de seminário de boas práticas de ensino para realizar no fim de ano e 48 

fazer um chamamento para encontro das universidades. Tiveram reunião com registros 49 

profissionais e atualizações dos processos da AGES Paripiranga, um deles recebeu a liminar para 50 

cumprir o mandado de registro provisório. Será encaminhado ao juiz o entendimento do Conselho 51 

através de nossa assessoria jurídica. Solicitou a presidente que o conselho seja um dos assinantes 52 

da carta as brasileiras e aos brasileiros em defesa do estado democrático de direito. A presidente 53 

concordou e parabenizou a comissão que se empenhou no evento Café com egressos, que será 54 

no Prime Escritórios da unidade Jorge Amado às 18h30. Ressaltou a importância da presença dos 55 

conselheiros. Lembrou que as inscrições estão abertas e tem palestrante externo. O conselheiro 56 

Italo Montalvão falou sobre o acompanhamento das equipes contempladas no Desafio 57 

Universitário na qual teve reunião dia 02 de setembro e haverá também dia 22 de setembro devido 58 

o surgimento de novas dúvidas e o próximo encontro em novembro. CAU Plural: A conselheira 59 

Andresa dos Santos falou sobre o que foi colhido do evento da diversidade, os resultados obtidos. 60 

Teve reunião com a equipe de planejamento estratégico para debater os dados. O grupo está 61 

organizando mais parcerias. 9. Informes dos conselheiros federais: O conselheiro Ricardo 62 

Mascarello falou da reunião híbrida da CEF/BR, na qual tratou das questões inclusivas, apoio 63 

institucional, carta aos candidatos para divulgar o abaixo assinado. Comentou que a arquiteta e 64 

urbanista Viviane Oliveira vai participar do aprove da resolução da Câmara de Patrimônio para 65 

que esteja funcionando em breve. Informou que o conselho diretor representando a CPUA/BR 66 

está fechando o ano de 2022 para pensar o planejamento 2023.  Nada mais havendo a tratar, às 67 

treze horas a reunião foi encerrada. Eu, Mileise Oliveira Santos lavrei a presente ata para que 68 

produza os devidos efeitos legais.  69 
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Mileise Oliveira Santos 74 

Secretária da Presidência do CAU/SE 75 
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