ATA DA 8° REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,
REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2020.
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Às dez horas do dia dezessete de setembro de dois mil e vinte, reuniram-se em formato de
videoconferência por meio da plataforma Microsoft Teams, conforme Portaria 15/2020 do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe: a presidente Ana Maria de Souza Martins
Farias, o vice presidente Marcelo Augusto Costa Maciel, os conselheiros estaduais Carlos
Mariano Melo Júnior, Rozana Rivas de Araújo, Hugo Lobão Alves, Daniel Vieira dos Santos,
Anselmo Araújo Matos, Bruno Barreto dos Santos e Flávia Cristina Bassan Saldanha, os
conselheiros federais Fernando Márcio de Oliveira e José Queiroz da Costa Filho, 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 de todos.
2. Informes da presidência: A presidente informou sobre o monitoramento de funcionamento
do Sistema de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU), para emissão de Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT). Foi deliberado fazer um ofício para os órgãos municipais,
estaduais e federais informando os problemas técnicos do sistema para os arquitetos e urbanistas.
Foi discutido sobre emissão de RRT provisório realizado manualmente como a ação feita pelo
CAU/RS. A assessora jurídica informou que juridicamente é razoável a ação desse estado para
evitar o prejuízo dos profissionais. A presidente acredita que seria uma sobrecarga para a
fiscalização do CAU/SE já que o CAU/RS tem maior número de colaboradores. Sugeriu fazer
um levantamento da quantidade de RRT’s que estão com problemas para saber a demanda. O
diretor administrativo financeiro David Felipe Pinheiro Gonçalves explicou o passo a passo feito
pelo CAU/RS e comentou da nova forma de emissão do documento através do sistema. A
presidente também informou que a empresa responsável pelas obras de Itabaiana/SE enviou as
RRT’s e ART’s do projeto conforme solicitado pelo Conselho e pediu ao setor de comunicação
a publicidade da ida da fiscalização na obra e na prefeitura para entrega do ofício. Informou a
elaboração da carta aberta aos candidatos às eleições 2020 de Sergipe e confirmou o envio do
convite por e-mail para apresentação do documento na próxima reunião plenária, dia 22 de
outubro. 3. Informes das comissões: Comissão de Ensino e Formação: O coordenador adjunto
Marcelo Augusto Costa Maciel relatou a reunião com todos os coordenadores de curso de
Arquitetura e Urbanismo, que agradeceram o convite e a apresentação da assessora da comissão
Hanna Oliveira Moreira. A presidente comentou que em comunicação com a coordenadora da
comissão Sarah Lúcia Alves França está sendo organizado evento a respeito do ensino remoto
em tempos de pandemia. Comissão de Exercício Profissional: O membro da comissão Daniel
Vieira dos Santos comentou do andamento dos processos a serem deliberados na próxima
reunião. A presidente ressaltou o contrato encerrado com a empresa de transporte da fiscalização
e caso haja necessidade de visita em obras, a fiscal irá de carro próprio e o valor gasto será
ressarcido. Comissão de Ética e Disciplina: A coordenadora Rozana Rivas de Araújo informou
que analisou a minuta da consulta feita pelo CAU/BR que continha as contribuições das
CED/UFs na qual foi enviada também a análise da CED –CAU/SE com posicionamento contrário
à minuta proposta. Comissão de Planejamento e Finanças: O membro Hugo Lobão Alves
informou que a comissão ainda não analisou as contas de 2020. O diretor administrativo
financeiro David Felipe Pinheiro Gonçalves comentou a arrecadação positiva durante o corrente
mês devido ao prazo que foi encerrado para a anuidade 2020 e a efetiva cobrança administrativa
e inscrição na dívida ativa. Nada mais havendo a tratar, às doze horas a reunião foi encerrada.
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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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