ATA DA 9° REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SE,
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2020.
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Às dez horas do dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte, reuniram-se em formato de
videoconferência por meio da plataforma Microsoft Teams, conforme Portaria 17/2020 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 Sarah Lúcia
Alves França, Hugo Lobão Alves, Renata Dantas Rosário Sachs, Rui Carvalho de Almeida,
Bruno Barreto dos Santos e Flávia Cristina Bassan Saldanha, o conselheiro federal suplente José
Queiroz da Costa Filho, 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. Apresentação da carta
aberta aos candidatos das eleições de Sergipe 2020: A presidente informou a necessidade da
apresentação da carta feita pelo CAU/SE, CAU/BR e outras entidades com o pensamento do
Conselho e instituições sobre as cidades sergipanas e brasileiras. Fez a leitura dos 5 pontos
principais: arquitetura e saúde, cidades sustentáveis, governo e financiamento, paisagem e
patrimônio, mobilidade e inclusão. A conselheira Flávia Cristina Bassan Saldanha saudou a todos
e reafirmou o compromisso com políticas públicas do Conselho e do Instituto de Arquitetos do
Brasil – Departamento de Sergipe (IAB/SE) da qual é membro da diretoria. Colocou-se à
disposição para andamento em conjunto com os prefeitos e vereadores na construção de uma
cidade melhor. A conselheira Renata Dantas Rosário Sachs solicitou aos candidatos que analisem
os pontos citados na carta e implantem em seus planos de governo para promover qualidade de
vida para a população. A presidente passou a palavra aos candidatos presentes. O candidato Paulo
Márcio iniciou seu pronunciamento parabenizando a iniciativa do CAU/SE, informou que parte
já foi implementada em seu plano de governo e sentiu-se comtemplado com o conjunto de
diretrizes apresentado. O candidato Lúcio Flávio agradeceu o convite, ressaltou a importância do
Conselho nas cidades e a participação dos arquitetos no desenvolvimento urbano. O candidato
Alexis Pedrão cumprimentou a todos e afirmou que vários pontos já estão contemplados em seu
plano de governo. Compreendeu as propostas e acredita na participação popular e no diálogo pela
melhoria da cidade. O candidato Márcio Macedo parabenizou o Conselho e todos que
participaram da elaboração da carta. Afirmou que incorporará os pontos traçados em seu plano
de governo e está disposto a enfrentar as dificuldades de mobilidade urbana e transporte público.
Agradeceu o convite na oportunidade de caminhar junto ao Conselho. A candidata Georlize Teles
parabenizou e ressaltou a valiosa e fundamental contribuição do Conselho para dirigir o destino
da cidade. Afirmou que as políticas públicas devem atender efetivamente o cidadão. Colocou-se
à disposição e aberta a diálogos como também agradeceu o convite. A candidata Gilvani Santos
falou que algumas propostas estão em seu programa de governo. Citou a preocupação com a
população periférica, a classe trabalhadora, e o seu planejamento está voltado a atender as
necessidades das pessoas que estão nessa situação no município. Representando o candidato
Edvaldo Nogueira, o sr. Júlio Figueira cumprimentou a todos, reiterou a necessidade da revisão
do Plano Diretor e destacou elementos centrais propostos pelo atual prefeito de Aracaju.
Agradeceu e se colocou à disposição para ações em conjunto com a sociedade. O candidato Breno
Garibalde saudou a todos e firmou compromisso com a população em relação a carta que está
com pontos inclusos em seu plano de governo. Representando o candidato Isac Silveira, o sr.
Gerry Araújo usou a palavra para parabenizar a carta apresentada, manifestou compromisso em
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ter uma aproximação maior e manter o diálogo com o quadro técnico. Sinalizou alguns pontos
do plano de governo e colocou-se à disposição. A presidente agradeceu aos participantes e sentiu
falta dos candidatos dos municípios do interior de Sergipe. A conselheira Sarah Lúcia Alves
França comentou do desenvolvimento da carta, o que ela espera no futuro a partir dessa
contribuição e agradeceu a todos. 3. Informes da presidência: A presidente informou que
participará da reunião do Fórum de presidentes sobre fluxo de caixa dos CAUs Básicos, o
CAU/SE segue com as cobranças da dívida ativa, mantendo um bom fluxo de recebimento das
anuidades atrasadas, e que não será necessário o uso do superávit. Informou também da nota
pública da participação dos profissionais na votação das eleições do CAU e parabenizou a nova
gestão e aos conselheiros do atual mandato que continuarão suas atividades no Conselho. A
assessora jurídica ressaltou que está no acompanhamento dos processos em ajuizamento, com
bloqueio dos débitos, para os profissionais realizarem acordo para pagamento. 4. Informes das
comissões: Comissão de Ensino e Formação: A coordenadora Sarah Lúcia Alves França reforçou
as inscrições abertas do 4º Prêmio de Monografia, e após o encerramento desse período será
divulgada a banca avaliadora composta por arquitetos de vários estados e atuações no país.
Lembrou da sua participação na reunião com os coordenadores dos cursos de Arquitetura e
Urbanismo, na qual comentou o ensino remoto e os preparativos para o evento relacionado ao
assunto. Estão recebendo solicitações de registros profissionais e sendo aprovados de acordo com
o envio do diploma e demais documentos. Comissão de Exercício Profissional: O coordenador
Bruno Barreto dos Santos parabenizou a todos os participantes das eleições e aos votantes.
Marcou reunião para a semana seguinte e informou o levantamento de informações dos incêndios
ocorrido no Shopping Jardins e na loja de móveis em Aracaju. Comissão de Ética e Disciplina:
O coordenador adjunto Marcelo Augusto Costa Maciel informou da reunião na próxima semana
para acompanhamento geral dos processos. Comissão de Organização e Administração: Com a
ausência do coordenador, a presidente informou a necessidade de complementar os serviços em
alguns setores que não foi possível realizar esse ano pelas atividades em home office. Comissão
de Planejamento e Finanças: O membro da comissão Hugo Lobão Alves informou que está na
tentativa de alinhar a logística de como analisar as contas pendentes, pois o Conselho estava em
home office, retornou as atividades presenciais, mas por motivo de força maior retornou ao home
office e não foi possível ter acesso às contas do ano. Parabenizou a todos os eleitos para a próxima
gestão. Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental: A coordenadora Sarah Lúcia Alves
França informou que recebeu da presidência as documentações das obras de Itabaiana, e junto a
assessora da comissão está trabalhando no levantamento do aparato institucional urbanístico nas
prefeituras, reforçando a importância do questionário solicitado no primeiro ano de gestão. Foram
recebidas respostas de mais da metade dos municípios sergipanos, mas o foco é coletar de todos.
Parabenizou a chapa vencedora para a consolidação do Conselho. 5. Informes dos conselheiros
federais: O conselheiro federal suplente José Queiroz da Costa Filho informou que o processo
para a composição da gestão ainda não encerrou, faltando a eleição de presidente no CAU/BR.
Informou sua inconformidade com as notícias dos incêndios não serem responsabilizados.
Cobrou a importância de projeto elétrico ser atribuição do arquiteto que deve ser fiscalizado pelo
CAU/SE, como também se foi elaborado por engenheiro ser fiscalizado pelo CREA/SE.
Parabenizou a todos para o novo mandato do Conselho. A presidente complementou que assim
que soube das notícias entrou em contato com as fiscais para levantar os dados e publicar nota
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oficial. 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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