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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA 1 
URBANA E AMBIENTAL Nº 04/2022, REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2022. 2 

 3 
Às quinze horas e trinta minutos do dia quinze de junho de dois mil e vinte e dois, reuniu-se a 4 
Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA), do Conselho de Arquitetura e 5 
Urbanismo de Sergipe (CAU/SE), em formato de videoconferência por meio da plataforma 6 
Zoom. Sob a coordenação de Shirley Carvalho Dantas, estavam presentes Ítalo César Montalvão 7 
Guedes – Conselheiro membro, Heloisa Diniz de Rezende – Presidente do CAU/SE e Victor 8 
Moreira Santos – Assistente de Atendimento e Assistente técnico da Comissão. 1. Verificação 9 
do quórum: A coordenadora Shirley Dantas iniciou a sessão agradecendo a presença de todos. 10 
2. Ações do planejamento estratégico:  Reagendamento de reunião com a prefeitura de São 11 
Cristóvão sobre ATHIS na prática para o dia 21/06/2022. Comunicação da conclusão do censo 12 
dos arquitetos no SICCAU e planejamento do envio de ofícios para prefeituras em busca de 13 
planos diretores e listas de patrimônios culturais. Análise do planejamento para o ano corrente 14 
confeccionado em 2021 e sugestão de ajustes. Discussão sobre alocação de recursos em bolsas 15 
de residência e aguardo da conclusão da licitação da assessoria jurídica do Conselho a fim de dar 16 
continuidade à utilização dos recursos. Busca de parcerias junto à Professora Viviane Oliveira 17 
em eventos e suporte à preservação de patrimônio histórico no estado de Sergipe. Considerações 18 
sobre contatos com pré-candidatos ao governo do estado para assinatura de carta de 19 
compromissos com o CAU 3. O que ocorrer: Nada mais havendo a tratar, Shirley Carvalho 20 
Dantas declarou encerrada a reunião. Considerando a autorização do Plenário, a necessidade de 21 
ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do 22 
Conselho e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a 23 
autenticidade das informações prestadas. 24 
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Mileise Oliveira Santos 29 
Secretária do CAU/SE 30 
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