ATA DA 3ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2020.
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Às dez horas do dia vinte e três de abril de dois mil e vinte, devido a declaração da Organização
Mundial da Saúde (OMS), da pandemia do covid-19, em atenção à saúde dos conselheiros, dos
funcionários e dirigentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) e
conforme Portarias nº 07 e 08/2020 do CAU/SE, reuniram-se em formato de videoconferência
por meio da plataforma Cisco Webex: a presidente Ana Maria de Souza Martins Farias, o vice
presidente Marcelo Augusto Costa Maciel, o conselheiro federal titular Fernando Márcio de
Oliveira, o conselheiro federal suplente José Queiroz da Costa Filho, os conselheiros estaduais
Renata Dantas Rosário Sachs, Rosany Albuquerque Matos, Sarah Lúcia Alves França e Alysson
Clay Henriques Borges, o diretor administrativo e financeiro David Felipe Pinheiro
Gonçalves, a assessora jurídica Wanicélia Gonçalves Gomes, a assessora de comunicação
Tiffany Dias Tavares e a secretária da presidência Mileise Oliveira Santos. 1. Verificação do
quórum: Verificado o quórum a presidente agradeceu a participação de todos. 2. Aprovação
das contas do ano de 2019: O diretor administrativo e financeiro David Felipe Pinheiro
Gonçalves enviou o relatório de gestão para apreciação de todos por e-mail no dia 08 de abril. A
Comissão de Planejamento e Finanças (CPFi), verificou a apresentação e aprovou, na qual
encaminhou sem ressalvas para homologação do plenário. Aberta a votação, o relatório de gestão
das contas de 2019, foi aprovado por unanimidade. 3. Informes da presidência: A presidente
informou que se reunirá com a superintendente da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), no
dia 28 de abril, às 10h, por videoconferência. Informou também que a Comissão Especial de
Política Urbana e Ambiental (CPUA-CAU/SE), deve se reunir o mais breve possível, para
encaminhamentos do edital. A presidente levantou um ponto de discussão sobre a realização da
obra de hospital de campanha pela empresa de eventos em Aracaju. Após debate com os
conselheiros, foi deliberado enviar notificação da fiscalização para empresa responsável,
solicitando Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART). Outro ofício a ser encaminhado é para a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMU),
a fim de mitigar a abertura de oportunidade para contratação de arquitetos. Outro debate foi sobre
a nomeação para direção técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), do Rio de Janeiro/RJ. A presidente disse que levará ao Fórum de Presidentes, o pedido
de uma nota de repúdio ou ação em conjunto. A conselheira Rosany Albuquerque Matos disse
que essa mudança no IPHAN está em âmbito nacional e acha importante um posicionamento do
CAU/SE. A assessora jurídica Wanicélia Gomes Gonçalves afirmou que cabe ação judicial do
CAU/BR, por que a nomeada não tem qualificação que esteja ligada as atividades no cargo da
instituição. Informou também que o CAU/SE ganhou a causa do edital da cidade de Tobias
Barreto/SE. Comentou que o edital da cidade da Barra dos Coqueiros/SE, com salário abaixo do
piso, será impugnado pelo Conselho. Não havendo mais nada a tratar, a presidente Ana Maria de
Souza Martins Farias, declarou encerrada a reunião. Considerando a autorização da Plenário, a
necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e
colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a
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