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Às oito horas do dia nove de dezembro 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 virtual pela plataforma Microsoft Teams. Sob a presidência de Heloísa Diniz de 3 

Rezende, estavam presentes o diretor administrativo e financeiro David Felipe Pinheiro 4 

Gonçalves, a agente de fiscalização Susiene Almeida de Oliveira, a assessora jurídica Fernanda 5 

Maria de Melo Carvalho, os conselheiros estaduais: Titular Nathália de Moura Barbosa, Suplente 6 

Andresa dos Santos Oliveira, Titular Bruno Barreto dos Santos, Suplente Italo Sergio Barros 7 

Lima Motta, Titular Eduardo Rodrigues dos Santos, Suplente Agripino da Silva Costa Neto, 8 

Titular Leonardo Ribeiro Maia, Suplente Caroline Almeida Aragão Cabral, Titular César 9 

Henriques Matos e Silva e o conselheiro federal Ricardo Soares Mascarello. Os conselheiros 10 

Hugo Lobão Alves, Shirley Carvalho Dantas e Fernando Márcio justificaram ausência. 11 

1.Verificação do quórum. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Aprovação da ata da 12 

11ª RPO: A ata foi votada e aprovada por todos. 4. Portaria de Diárias e Deslocamentos: A 13 

presidente fez a leitura da minuta da portaria para aprovação. Aberta a votação, foi aprovada pelo 14 

plenário e será publicada no portal da transparência. 5. Informes da presidência: A presidente 15 

informou o andamento dos processos de licitação. O da empresa de eventos aconteceu o pregão 16 

eletrônico e está em fase final para contratação. Sobre a reforma da sede, o conselheiro Italo 17 

Motta está em contato direto com a empresa responsável. O contrato de veiculação de mídias 18 

para divulgações dos eventos é com a empresa de comunicação que já providenciou os outdoors 19 

nos pontos estratégicos de Aracaju. E ficou pendente a licitação da empresa de limpeza que será 20 

iniciado em breve. A presidente comunicou a solicitação de patrocínio da Associação Sergipana 21 

de Desenvolvimento Comunitário e Resgate da Cidadania, para preparação do Encontro 22 

Construir e Habitar: Seminário de Assessoria Técnico Popular em Umbaúba/SE. Heloísa 23 

informou que a colaboradora Anna Beatriz será assessora da Comissão Eleitoral de Sergipe e a 24 

colaboradora Hanna Moreira será a substituta nas eleições 2023. Relatou que a arquiteta e 25 

urbanista Viviane Oliveira participou da audiência pública com o promotor de justiça Eduardo 26 

Matos referente ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju. O conselheiro César 27 

Matos comentou que o CONDURB não realizou reunião no último mês. Informou recesso do 28 

Conselho de 23 de dezembro de 2022 a 01 de janeiro de 2023, e fará licença pessoal de uma 29 

semana no mês de janeiro. Relatou também que recebeu contato de uma empresa que deseja abrir 30 

concurso público de arquitetura pois estão em planejamento de construção de centro comercial 31 

turístico em Sergipe. Foi realizada uma reunião em conjunto com o IAB Sergipe e Nacional para 32 

tratar do assunto. 6. Informes das comissões e projetos estratégicos: CEF: o coordenador 33 

Leonardo Maia falou que não houve mais registros de EAD. O conselheiro Italo Motta comentou 34 

que o CAU Jovem engaja no envolvimento e maior público na organização dos eventos. A 35 

solenidade em comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista será dia 27 de janeiro. A 36 

conselheira Nathália Moura informou os vencedores do Prêmio de TCC. COA: O coordenador 37 

Eduardo Rodrigues achou fundamental a atualização da portaria de diárias. Parabenizou a gestão 38 

do ano corrente e deixou em evidencia a participação da presidência nas ações e campanhas. 39 

CED: A coordenadora Nathália Moura está com a relatoria e voto de um processo ético 40 

disciplinar e encaminhará para plenária. CEP: A assessora da comissão Susiene Almeida falou 41 

das reuniões com os relatores dos processos de exercício profissional para fechar as pendências. 42 

Já está sendo usado o tablet na fiscalização. CPFi: não houve reunião. CPUA: A conselheira 43 
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Andresa Oliveira falou da relatoria da pesquisa do evento com Júlio Filgueira para divulgação. 44 

Comunicou o andamento da contratação de um colaborador no setor da comunicação para 45 

trabalhar em conjunto com a empresa. Relatou que a ONG fechou as aulas do curso de ATHIS e 46 

foram 84 inscritos. O diretor David Gonçalves falou do acompanhamento dos projetos premiados 47 

no Desafio Universitário, já foram feitos 03 banheiros solidários e estão recebendo os relatórios. 48 

O projeto da praça pública está em revisão pois sem liberação dos órgãos responsáveis para 49 

executar o planejado, outro projeto deve ser apresentado. 7. Informes dos conselheiros federais: 50 

O conselheiro Ricardo Mascarello informou o encontro de coordenadores das comissões para 51 

retrospectiva do ano. O CAU Brasil em conjunto com a CEF/BR vai contratar assessoria para 52 

realizar visitas in loco nos polos EAD e elaborar relatórios para entrar com ação judicial. 53 

Comentou sobre RRT docente e formação continuada. Comentou sobre a criação do Serviço 54 

Único de Cidades (SUC) na CPUA/BR. Relatou alguns pontos do Projeto Amazônia a ser 55 

encaminhado ao Congresso UIA. Nada mais havendo a tratar, às treze horas a reunião foi 56 

encerrada. Eu, Mileise Oliveira Santos lavrei a presente ata para que produza os devidos efeitos 57 

legais. 58 
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 60 
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Mileise Oliveira Santos 62 

Secretária da Presidência do CAU/SE 63 
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