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Às dez horas do dia catorze de outubro 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 os conselheiros estaduais: Titular Nathália de Moura 5 

Barbosa, Suplente Catharine de Paula Silva da Cunha Fonseca, Suplente Andresa dos Santos 6 

Oliveira, Suplente Italo Sergio Barros Motta, Titular Eduardo Rodrigues dos Santos, Suplente 7 

Agripino da Silva Costa Neto e de forma presente os conselheiros estaduais: Titular Leonardo 8 

Ribeiro Maia, Titular Hugo Lobão Alves, Titular Fernando Márcio de Oliveira e Titular Shirley 9 

Carvalho Dantas. Os conselheiros Bruno Barreto dos Santos e César Henriques Matos e Silva 10 

justificaram ausência. 1.Verificação do quórum. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. 11 

Dia do(a) Arquiteto(a) e Urbanista: A presidente pediu uma chuva de ideias para organizar o 12 

evento que envolve o Prêmio de TCC 2022, entre outras atividades em comemoração ao dia do 13 

arquiteto. Foram debatidas propostas atrativas para os profissionais de Sergipe. Foi sugerido um 14 

evento leve, pois será no mês de dezembro e em período de copa do mundo. 4. Aprovação da 15 

ata da 9ª RPO 2022: A ata foi aprovada, porém com abstenção dos ausentes na reunião anterior. 16 

5. Informes da presidência: A presidente informou a participação do diretor David Gonçalves 17 

no Encontro de Gerentes Gerais em Salvador/BA. Comentou que durante o mês, aconteceram 18 

reuniões com assessoria jurídica sobre como estabelecer termos de parceria. Está sendo 19 

organizado com a empresa de planejamento estratégico a alteração da Portaria de diárias e 20 

deslocamentos com os valores justos atualmente. Relatou alguns casos de processos de piso 21 

salarial nos municípios, mandado de segurança sobre o Plano Diretor e Desenvolvimento Urbano, 22 

e ação civil pública. Para a reforma da nova sede do conselho é preciso estabelecer uma comissão 23 

e um escritório de personalidade jurídica com as pessoas responsáveis pelas próximas ações. O 24 

planejamento orçamentário do exercício 2023 está em construção para aprovação em breve. 6. 25 

Informes das Comissões e projetos estratégicos: CPFi – Sustentabilidade financeira e COA – 26 

CAU Inova e CAU Comunica: não houve informes. CEP - CAU Fiscaliza:  O conselheiro Hugo 27 

Lobão citou pontos tratados na comissão: mudança para relato e voto dos processos, alteração 28 

nos equipamentos de fiscalização, ou seja, a ferramenta vai dar celeridade nas ações. Informou 29 

sua participação junto com a assessora Hanna Moreira no Encontro da CEP/BR e CEP/UF em 30 

Brasília/DF nos dias 18 e 19 de outubro. Também participou de debates em salas de aulas nas 31 

universidades. CED e CAU com Ética: A conselheira Nathalia de Moura finalizou os informes 32 

de sua participação online no Encontro da CED/BR e CED/UF com mesas redondas e 33 

participantes de formações nas diversas áreas tratando a análise da reserva técnica. O próximo 34 

evento será o treinamento técnico da comissão. Comentou do fechamento da lista de julgadores 35 

do prêmio de TCC 2022 para divulgação, já tem 07 pessoas e querem fechar os 10 se possível. 36 

CEF e CAU Jovem: O conselheiro Leonardo Maia falou da reunião da comissão com assessoria 37 

jurídica para tratar dos processos. Comentou sua participação no Encontro da CEF/BR e CEF/UF. 38 

CPUA e CAU Plural: A conselheira Andresa Santos segue na análise do alcance dos eventos do 39 

Conselho. Participou da mesa de discussão na Faculdade Estácio de Sá, com presença da Linda 40 

Brasil e Nathalia de Moura. Citou o Programa na TV Alese com o tema arquitetura hostil. A 41 

coordenadora Shirley Dantas comentou do edital de ATHIS, com vagas limitadas para selecionar 42 

e realizar capacitação aos participantes. 7. Informes dos conselheiros federais: Não houve 43 
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informes pois os conselheiros estavam ausentes. Nada mais havendo a tratar, às treze horas a 44 

reunião foi encerrada. Eu, Mileise Oliveira Santos lavrei a presente ata para que produza os 45 

devidos efeitos legais. 46 

 47 
 48 
 49 
Mileise Oliveira Santos 50 

Secretária da Presidência do CAU/SE 51 
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