Ata da Reunião Extraordinária nº 03 do Plenário do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe,
realizada em 16 de janeiro de 2011, na sede do
CREA-SE, em Aracaju-SE.
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Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e doze, reuniu-se o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Sergipe em sua Reunião Extraordinária nº 02 do Plenário, sob a
Presidência do Arquiteto e Urbanista FERNANDO MÁRCIO DE OLIVEIRA. Presentes os
senhores conselheiros titulares: KARINNE SANTIAGO ALMEIDA DANTAS, CRISTIANO
RICARDO DE AZEVEDO PACHECO, ALINE DE OLIVEIRA CORTES MENDONÇA, e
DÉCIO CARVALHO DE ARAGÃO. Ainda presentes, o Conselheiro Federal Arquiteto e
Urbanista MARCELO AUGUSTO COSTA MACIEL e o Conselheiros Suplentes, RUI
CARVALHO DE ALMEIDA e CEZAR HENRIQUES MATOS E SILVA, o último substituindo o
Conselheiro Titular JOSÉ EXPEDITO DE SOUZA JUNIOR . 01. VERIFICAÇÃO DO
“QUORUM” – Verificado o “quorum” conforme assinatura na lista de freqüência o
Presidente deu início aos trabalhos, seguindo os itens da pauta: COMPOSIÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES. 02. INFORMES REUNIÃO BSB. Com a palavra o
Presidente Fernando Márcio de Oliveira fez o relato de sua participação na reunião ampliada
do Presidente do CAU/BR e CAU/UF, informando aos presentes sobre a criação de um Fundo
que dará sustentabilidade aos Conselhos menores, como também do cenário que se
apresenta em todo o país, concluindo que o CAU-SE, estaria em melhores condições se
comparado a outros estados da Federação. 03. REGIMENTO INTERNO. O presidente
Fernando Márcio e o Conselheiro Federal Marcelo Augusto Costa Maciel, apresentaram
modelos de regimentos internos de outros conselhos, que poderiam servir na construção do
regimento do CAU-SE. Ficou definido que o Conselheiro Federal Marcelo Augusto Costa
Maciel, o presidente Fernando Márcio de Oliveira e o Diretor Administrativo-Financeiro José
Expedito de Souza Junior se reunirão no dia 13.02.2012 para apresentar Minuta a ser
discutida e aprovada pelo Plenário. 04. COMISSÕES/PLANEJAMENTO. Com a palavra, o
Presidente Fernando Márcio alertou os presentes sobre a composição das comissões já
definidas, sobre o fato de não ser possível a indicação de conselheiros suplentes para as
Comissões de Ética Profissional e de Orçamento e Contas. Pediu a compreensão dos
conselheiros em virtude do pequeno número de conselheiros em relação ao número de
componentes das referidas comissões. A Vice-Presidente Karinne Dantas disse da
importância sobre a abordagem inicial a respeito dos novos registros, e da importância
desse acolhimento no CAU-SE. O Conselheiro Marcelo Augusto Costa Maciel afirmou que
seria necessário o contato com os Coordenadores dos cursos de Arquitetura, no sentido de
dar início ao processo de cadastro dos recém-formados. Com a apalavra, a Conselheira Ana
Luiza Prata Libório, externou sua preocupação acerca da profissão de Arquiteto, fazendo
algumas considerações, dizendo ser merecedoras de uma reflexão maior por parte do
colegiado do CAU-SE, no sentido de que fossem discutidas e analisadas medidas que
valorizassem, que esclarecessem de forma mais precisa a atuação do Arquiteto e Urbanista.
05. CONTA. O Presidente Fernando Márcio fez um breve relato sobre o andamento do
processo de abertura da conta corrente, uma vez que por recomendação do CAU/BR deveria
ser numa agência do Banco do Brasil, tendo em vista que foi firmado convênio que
estabelece procedimentos para as operações bancárias do sistema on-line. Disse da
dificuldade de contato e da possibilidade de verificar também a abertura dessa conta junto à
Caixa Econômica Federal. 06. RECURSOS. O Presidente Fernando Márcio informou que será
liberado para o CAU-SE, o valor correspondente a 25% da receita de 2011 objetivando
despesas com a instalação e estruturação da sede, além do valor de R$ 70.000,00 (setenta
mil reais), para despesas com diárias e passagens aéreas dos conselheiros. Com relação à
receita de 2012, 20% será repassado para o CAU/BR, e 5% para o Fundo que apoiará os
conselhos menores. 07. Assessores Técnico, Contábil e Jurídico – Foi informado aos
presentes que na próxima segunda-feira será concluída a seleção do Assessor Técnico, após
o recebimento de diversos candidatos à vaga. Com a palavra, o Conselheiro Décio Aragão
disse da sua preocupação quanto á contratação dos serviços contábeis, alertando sobre a
necessidade de experiência em contabilidade pública, alguns conselheiros se manifestaram
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sobre o assunto, e ficou definido que os Diretores Administrativo-Financeiros iriam solicitar
orçamentos de empresas de contabilidade com o perfil sugerido, que pudessem também
oferecer serviços de assessoria jurídica. 08. Treinamento Siccau. Ato contínuo foi passada
a palavra para o Conselheiro Cristiano Ricardo de Azevedo Pacheco para discorrer sobre o
curso do sistema SICCAU, oportunidade em que os conselheiros presentes tiraram dúvidas a
respeito do assunto. 09. PROCESSOS. O presidente Fernando Márcio informou que,
considerando o fato das comissões ainda não estarem em pleno andamento, não serão
apresentados alguns processos oriundos da CEARQ/CREA-SE. 10. TRANSFERÊNCIA DOS
ARQUIVOS CREA/CAU/SE. O presidente Fernando Márcio deu conhecimento aos
presentes sobre a possibilidade do CREA-SE enviar os arquivos dos arquitetos escaneados
para o CAU-SE. Informou que o Presidente Jorge Roberto disse estar adquirindo um
aparelho scanner para viabilizar esse procedimento. Acrescentou que a conclusão da
transmissão dos dados do sistema SISCREA para SICCAU teve o seu prazo estabelecido em
08.02.2012. 11. Futuro Local para o CAU/SE. Após algumas considerações feitas pelo
Conselheiro Décio Aragão, e pelo Presidente Fernando Márcio, este se pronunciou com
relação ao imóvel oferecido pelo SPU situado na Praça Gal. Valadão, Edf. Hotel Pálace, 2º
andar medindo aproximadamente 600,00 m², e outro local que sedia um órgão federal no
Edifício Cidade de Aracaju, conhecido como Maria Feliciana. O Conselheiro Décio Aragão
alertou para o fato de que imóveis antigos requerem uma séria manutenção e que será
necessária uma avaliação de custos e benefício. 12. Estrutura, funcionários e
equipamentos. Houveram pronunciamentos sobre o assunto, mas ficou definido que o
CAU-SE terá uma estrutura mínima, e uma equipe básica para funcionamento, uma vez que
os procedimentos de atendimento acontecem neste novo ambiente, adquirem uma
dimensão muito mais ampla e interdependente, com a disponibilidade crescente de recursos
informacionais acessíveis diretamente da Web, as informações de interesse dos seus
utilizadores passam a ser não só os recursos internos do CAU-SE, que tradicionalmente
eram em papel no CREA-SE, pois com a senha de acesso, os profissionais e empresas
poderão requerer, protocolar, alterar dados pessoais, emitir RRT, boletos para pagamentos,
etc. Ficou definido, que inicialmente seria feito uma apresentação do sistema,
principalmente no tocante ao preenchimento de RRT para os Conselheiros, no dia 08 de
fevereiro de 2012, e num momento posterior, seria planejado um evento que esclarecesse
aos arquitetos de Sergipe o formato de funcionamento do conselho, abrindo espaço para
dúvidas e sugestões. Nada mais havendo a tratar, e para constar, eu, TELMA LUIZA ALVES
LIMA lavrou a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e
demais membros para que produza os efeitos legais..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
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