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ATA DA 13ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas e 30 minutos do
dia 05 (cinco) do mês de outubro do ano de 2015 (dois mil e quinze), na sede do CAU/AL,
situada no Ed. Harmony Trade Center, sala 519, Jatiúca, nesta capital, reuniram-se os
Conselheiros Titulares: Tânia Maria Marinho de Gusmão, Daniel de Gouvêa Lemos,
Vivaldo Ferreira Chagas Júnior, Nadja Barros Fernandes e Hermes Teixeira Campêlo; O
conselheiro federal Heitor Antonio Maia da Silva Dores e sua suplente Josemée Gomes
de Lima; Estavam presentes, também, os funcionários do CAU/AL: Luiz Alberto Medeiros
de Sá – Assessor Especial; José Rodrigo Lopes Pedro – Gerente
Administrativo/Financeiro, Norlan Dowell Vale de Brito – Diretor Geral, Pedro Diogo
Peixoto Dantas – Fiscal e Thyago Aron Torres Santos – Gerente Técnico. PAUTA: I.
Formatação dos eventos comemorativos ao dia do arquiteto; II. Definição de ações em
relação à campanha contra a Reserva Técnica; III. Recurso à plenária referente à
denúncia ética nº 4942 para conselheiro relator. A Presidente Tânia Gusmão, verificando a
existência de quórum, instaurou a reunião às 19h45min externando seu agradecimento a
todos. A presidente deu início à reunião solicitando que a conselheira Nadja Barros
explanasse as sugestões de eventos comemorativos para o dia do arquiteto. A
conselheira relatou que a sugestão de uma corrida cultural com foco na arquitetura
alagoana, aproveitando o ano simbólico em que a cidade de Maceió completa 200 anos,
seria uma forma lúdica de envolver a comunidade e chamar a atenção para a arquitetura
local, incentivando o sentimento de pertencimento, por meio do esporte e da cultura, dois
pilares para uma comunicação eficiente. A corrida teria um percurso diferenciado entre os
bairros de Jaraguá / Centro, com atrações artísticas locais apresentando diante dos
edifícios mais expressivos do percurso. Respondendo a preocupação do Conselheiro
Federal Heitor Maia com os custos para a realização do evento e a legalidade do projeto,
a Conselheira Nadja Barros afirmou que o projeto da corrida pretende "valorizar a
arquitetura e urbanismo" com envolvimento da categoria e da sociedade, e que o CAU
seria apoiador do Projeto, já que a realização seria do IAB. A conselheira destacou que
diante do pouco tempo para a realização do evento e o momento de crise econômica por
que passa o país, entende que o CAU possa apoiar o Projeto em 2016. O Conselheiro
Federal Heitor Maia discordou do Projeto, pois entende que não atenderia aos objetivos
estratégicos do Conselho. A presidente solicitou que a conselheira federal suplente
Josemée Gomes, como representante do IAB/AL, apresentasse a minuta de convênio
para realização das atividades que aconteceriam em comemoração ao dia do arquiteto.
Foi apresentado e explicado o custo parcial de cada evento, o custo total do evento, assim
como o percentual que cada instituição seria responsável. A presidente salientou que
diferentemente das comemorações do dia do arquiteto em 2014 onde durante o dia houve
o curso completo da tabela de honorários, para 2015 ela gostaria que não houvesse
nenhum evento técnico, e que no lugar do curso da tabela de honorários houvesse uma
palestra/evento mais festivo, de preferência motivacional, tendo em vista o difícil ano
vivido pela arquitetura em tempos de recessão econômica. A sugestão foi bem aceita
pelos demais membros do plenário, e com isso ficou decidido que o curso da tabela de
honorários seria substituído por uma palestra/evento de ordem motivacional/festiva. Com
essa mudança no planejamento do evento, ajustes na minuta de convênio apresentada
pelo IAB foram necessários. Após longa discussão e análise, alguns ajustes em relação
aos custos foram modificados e o convênio foi aprovado, ficando decidido que seria
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repassado o valor total de R$ 33.120,00 referente aos seguintes centros de custo: a)
Tabela de Honorários (R$ 13.120,00), b) Evento comemorativo ao dia do arquiteto (R$
10.000,00) e c) Patrocínio (R$ 10.000,00). O IAB/AL prestará contas de todo o recurso
conforme o projeto apresentado, anexo I desta ATA, e caso não seja utilizado em sua
totalidade, será devolvido a diferença, encerrando assim o ponto de pauta I. Adentrando a
pauta a presidente solicitou que o conselheiro Hermes Campêlo, coordenador da
Comissão de Ética e Disciplina, explicasse quais ações deveriam ser feitas em relação a
Reserva Técnica. O conselheiro explicou que as ações sugeridas pelo CAU/BR como
reuniões com os profissionais para discussão já foram feitas e solicitou aos outros
membros presentes, sugestões de ações complementares. O conselheiro federal Heitor
Maia e o vice-presidente Daniel Lemos enfatizaram que as ações feitas pelo CAU/BR
como a advertência pública de profissional que cobrou comissão por indicação de
serviços, foram amplamente divulgadas e tiveram um resultado bastante positivo com a
grande maioria dos profissionais cientes das suas obrigações éticas. Dessa forma foi visto
que não seriam necessárias no momento novas ações, e que uma nova discussão
aconteceria com a próxima etapa da campanha que está prevista de acontecer em
novembro. Com apenas o último ponto de pauta a discutir, a presidente solicitou que o
diretor geral Norlan Dowell explanasse o recurso à plenária. O diretor explicou que o
processo já havia passado pela Comissão de Ética e Disciplina e que o réu havia
solicitado esse recurso à plenária, conforme Resolução n. 34 do CAU/BR, e com isso
seria necessário que outro conselheiro que não fizesse parte dessa comissão tomasse
posse do processo e desse seu relato na 41ª sessão plenária ordinária, prevista para o
dia (12) doze de novembro de 2015. Foi sugerido que o conselheiro Vivaldo Chagas fosse
esse conselheiro relator, o que foi aceito por todos. Por fim, nada mais havendo a
deliberar, a Presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos
presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou-se a sessão às 21 horas e 35
minutos. E, para constar, eu Luiz Alberto Medeiros de Sá – Assessor Especial, secretário
ad hoc deste conselho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada por todos, vai
assinada por mim, pela Presidente e por todos os Conselheiros presentes à sessão.
Maceió/AL, 05 de outubro de 2015.
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