ATA DA 7° REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2020.
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Às dez horas do dia vinte de agosto de dois mil e vinte, reuniram-se em formato de
videoconferência por meio da plataforma Microsoft Teams, conforme Portaria 14/2020 do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe: 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, Rozana Rivas de Araújo, Hugo Lobão Alves, Flávia
Cristina Bassan Saldanha, Daniel Vieira dos Santos, Sarah Lúcia Alves França e Bruno Barreto
dos Santos, o diretor geral 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 do conselheiro federal Ricardo Martins da Fonseca CAU/SC, da representante das
Instituições de Ensino Superior (IES), Andrea Lúcia Arruda Vilella, do presidente do CAU/BR,
Antônio Luciano de Lima Guimarães, do presidente do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Sergipe, Arício Resende, e dos membros da sociedade. 2. Execução do Hino
Nacional. 3. Abertura da presidência: A presidente Ana Maria de Souza Martins Farias abriu
a sessão agradecendo pela honra de realizar a centésima Plenária Ordinária e passou a palavra ao
vice presidente Marcelo Augusto Costa Maciel que também demonstrou grande satisfação em
fazer parte desse momento no qual o Conselho conseguiu superar as dificuldades e se faz
importante registrar. A presidente do CAU/SE passou a palavra ao presidente do CAU/BR,
Antônio Luciano de Lima Guimarães que comentou a relevância desse dia ser comemorativo.
Relembrou a criação da Lei 12.378/2010, a implantação dos conselhos regionais em todo
território nacional, e agora o CAU segue com as atividades mesmo em tempos de pandemia.
Encerrou desejando sucesso e saúde a todos. 4. Fala dos ex presidentes do CAU/SE: A
presidente passou a palavra ao presidente da 1ª gestão Fernando Márcio de Oliveira que saudou
os colegas presidentes e ex presidentes, conselheiros e ex conselheiros estaduais e federais,
funcionários e ex funcionários do CAU e os presidentes do Instituto de Arquitetos do Brasil –
Departamento Nacional (IAB/DN) e Departamento Sergipe (IAB/SE). Ele fez uma reflexão dos
10 anos do CAU, que mesmo com a chegada do vírus, o Conselho não parou, pelo contrário,
houve um avanço de trabalho muito mais virtual. Finalizou agradecendo a todos pela
oportunidade de comemorar esse dia. A presidente passou a palavra a ex presidente Karinne
Almeida Santiago que cumprimentou todos os colegas e com muita felicidade relembrou também
sua participação em tantas reuniões plenárias durante os primeiros anos do CAU. Agradeceu aos
funcionários que mantiveram o Conselho, pelo aprimoramento e avanço do Sistema de
Informação e Comunicação do CAU (SICCAU), destacou o trabalho de interiorização da
arquitetura e urbanismo, o trabalho social e a fiscalização. Parabenizou a todos pela iniciativa da
sessão solene para comemorar a centésima plenária. 5. Informes da presidência: A presidente
Ana Maria de Souza Martins Farias agradeceu as palavras dos ex presidentes que fizeram parte
da construção do CAU/SE, agradeceu aos colaboradores do atendimento, da fiscalização, da
direção geral, da comunicação, da gerência administrativa financeira, da assessoria jurídica, da
secretaria geral e espera o crescimento da instituição aos profissionais e sociedade. 6. Informes
das comissões: Comissão de Ensino e Formação: A coordenadora Sarah Lúcia Alves França
saudou os colegas e agradeceu pelas contribuições de todos para o CAU. Comentou a última
reunião da comissão que teve como pauta o 4º Prêmio de Monografia de Arquitetura e Urbanismo
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de Sergipe e também o agendamento de encontro online com todos os coordenadores de curso
de Arquitetura e Urbanismo para discutir o ensino remoto. Relatou que está em elaboração uma
cartilha para sanar dúvidas dos profissionais. Comissão de Ética e Disciplina: A coordenadora
Rozana Rivas de Araújo saudou todos os presentes e disse como profissional e colega dos
membros da gestão do CAU, que desde o início participou dos debates do Conselho e agradeceu
aos colaboradores de todos os setores. Informou sobre o debate ocorrido na reunião da comissão
com relação à Resolução n.143 do CAU/BR, sobre o prosseguimento dos processos em
andamento e análise das denúncias recebidas. Comissão de Exercício Profissional: O
coordenador Bruno Barreto dos Santos externou sua felicidade em participar do Conselho,
agradeceu aos conselheiros estaduais e federais pelas contribuições e parabenizou a equipe
interna do CAU/SE. O conselheiro e membro Daniel Vieira dos Santos falou do ponto de vista
da comissão pela eficiência da fiscalização e das atividades de interiorização. Agradeceu e
parabenizou a todos pela comemoração. Comissão de Organização e Administração: O
coordenador Daniel Vieira dos Santos falou da oportunidade da mudança de sede do CAU/SE,
na qual foi uma importante decisão da gestão, pois as salas estavam pequenas e agora tem um
prédio extenso. Comissão de Planejamento e Finanças: A coordenadora Renata Dantas Rosário
Sachs relatou sua observação no crescimento do CAU/SE. Comentou da reunião ocorrida para
análise dos processos administrativos financeiros. Comissão Especial de Política Urbana e
Ambiental: A coordenadora Sarah Lúcia Alves França destacou a emissão de nota pública da
ocupação das Mangabeiras, como também a discussão da obra da Avenida Hermes Fontes em
Aracaju. Relatou a elaboração da carta aberta aos candidatos às eleições 2020 de Sergipe, e
organização de debate sobre a sociedade e a pandemia. Grupo de Trabalho de Mulheres
Arquitetas: A presidente Ana Maria de Souza Martins Farias ressaltou a criação do grupo dentro
do Fórum de Presidentes, expandido em Conselhos com presidentes mulheres. Trata-se da
equidade de gênero e debate a mulher no mercado de trabalho, no qual foi publicado o resultado
de pesquisa realizada no site do CAU/BR. A presidente lembrou do ato da audiência pública em
fevereiro, na Assembleia Legislativa de Sergipe com tema abordando a mulher e o direito à
cidade. O conselheiro Fernando Márcio de Oliveira destacou que o assunto foi iniciado na
Comissão de Relações Internacionais em contato com a Associação de Arquitetos Americanos,
e leu um trecho da pesquisa do CAU/BR. 7. O que ocorrer: A conselheira Andrea Lúcia Vilella
Arruda parabenizou e destacou que o CAU/SE é robusto, ativo, dinâmico e é referência. Explicou
a diferença do ensino à distância e do ensino remoto, que não são ideais na arquitetura e
urbanismo mas pode haver uma mescla como opção em tempos de pandemia. O vice chefe do
Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe e ex conselheiro
César Henriques Matos e Silva parabenizou a todos pelo percurso do CAU/SE, lembrou do início
do Conselho, a estrutura de hoje com nova sede e espera que logo voltemos ao presencial. O
conselheiro federal Ricardo Martins da Fonseca cumprimentou os colegas e reconheceu a
trajetória do Conselho de suma importância para os profissionais. Desejou sucesso e parabenizou
a todos. O presidente do CREA/SE, Arício Resende relatou seu acompanhamento na transição
do CREA/SE para o CAU/SE. Presenciou os trabalhos iniciais e vê hoje o Conselho sustentado,
fiscalizando e atuando com a sociedade, em parceria conjunta com o CREA/SE. Colocou-se à
disposição para seguir nesse caminho junto ao CAU/SE, e agradeceu a todos. O conselheiro
federal suplente José Queiroz da Costa Filho parabenizou aos ex presidentes do CAU/SE e
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ressaltou a participação dos conselheiros do CAU/SE que também fazem parte do IAB/SE e
seguem na luta de projetos e propostas para favorecer na aproximação das entidades com os
profissionais. A conselheira Flávia Cristina Bassan Saldanha relembrou sua participação como
funcionária no atendimento, logo depois como gerente de operações e hoje como conselheira do
CAU/SE. Destacou a fala da ex presidente Karinne Almeida Santiago na qual disse que todo
profissional deveria passar pelo Conselho para ter o conhecimento e deixar suas contribuições.
O diretor geral David Felipe Pinheiro Gonçalves cumprimentou a todos os presentes e agradeceu
em nome dos colaboradores. Destacou que o Conselho se profissionalizou bastante deixando a
missão mais clara e natural. A presidente agradeceu novamente pelo cuidado e zelo de todos os
funcionários e espera que o conselho siga pela valorização profissional. Nada mais havendo a
tratar, às doze horas a reunião foi encerrada. Eu, Mileise Oliveira Santos lavrei a presente ata
para que produza os devidos efeitos legais. Considerando a autorização do 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 veracidade
e a autenticidade das informações prestadas.
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