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Às nove horas do dia dezoito de novembro 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 e Titular Eduardo Rodrigues dos Santos. Estavam de forma presente os conselheiros 6 

estaduais: Titular Leonardo Ribeiro Maia, Titular Hugo Lobão Alves, Titular Fernando Márcio 7 

de Oliveira. Os conselheiros Bruno Barreto dos Santos, Shirley Carvalho Dantas e César 8 

Henriques Matos e Silva justificaram ausência. 1.Verificação do quórum. 2. Execução do Hino 9 

Nacional Brasileiro. 3. Aprovação do Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2023: O 10 

diretor apresentou o planejamento orçamentário ao plenário e aberta a votação foi aprovado o 11 

plano do orçamento proposto, por unanimidade. Também foram homologados os projetos 12 

específicos, sendo Eventos 190 mil, Estrutura Organizacional 100 mil, ATHIS do Ensino a 13 

Prática 45 mil. 4. Aprovação da ata da 10ª RPO: A ata foi votada e aprovada por unanimidade. 14 

5. Informes da presidência: A presidente apresentou as propostas de diárias e estimativas, 15 

informou as propostas de patrocínio recebidas e que estão previstas a serem realizadas em 2023. 16 

Comentou o andamento dos contratos e editais na comissão de compras e licitação. O processo 17 

com a ONG Soluções Urbanas foi formalizado. Relatou os roubos da fiação na caixa de energia 18 

da sede do Conselho e foi aberto processo emergencial, como também para material de 19 

expediente, eventos, mídia, equipe de limpeza e reforma da sede. Relembrando as quatro etapas 20 

da nova casa: compra da sede, contratação de escritório de arquitetura para projeto e 21 

licenciamento, licitação de execução da obra e gastos da mudança. Informou sua participação na 22 

reunião da Comissão Eleitoral Nacional/BR, na qual trouxe a novidade de que o acesso para 23 

votação será pela senha do igov.com. 6. Informes das comissões e projetos estratégicos: O 24 

conselheiro Hugo Lobão participou do Seminário da CEP/BR, junto com a gerente Hanna 25 

Moreira em Brasília/DF. O conselheiro Italo Montalvão informou a realização de reunião com 26 

os vencedores do desafio universitário. O processo da FAPESE não avançou e ficou o repasse 27 

para ano que vem. A residência inicia em julho e o recurso precisa chegar antes disso. A 28 

coordenadora Nathalia Moura comentou da elaboração da campanha ética. 7. Informes dos 29 

conselheiros federais: Não houve informes. Nada mais havendo a tratar, às treze horas a reunião 30 

foi encerrada. Eu, Mileise Oliveira Santos lavrei a presente ata para que produza os devidos 31 

efeitos legais. 32 
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Mileise Oliveira Santos 36 
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