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ATA DA 35ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas e 30 minutos do dia 14 (catorze) do
mês de maio 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, Edgar Francisco do
Nascimento Filho, José David Pacheco Guerra, Vivaldo Ferreira Chagas Júnior, Ricardo
Victor Rodrigues Barbosa 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, Pedro Diogo
Peixoto Dantas – Fiscal e Andréa Calheiros – Assessora Jurídica. PAUTA: I. Informes:
Edital de licitação para reforma da sede do CAU/AL; II. CAU móvel; III. Definição da
Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental; IV. – Solicitação de convênio da
empresa Skope intercâmbio cultural; V. Solicitação de convênio do Instituto Brasileiro de
Educação Continuada - INBEC; VI. Leitura e validação da ata da 12ª Sessão Plenária
Extraordinária. A Presidente Tânia Gusmão, verificando a existência de quórum, instaurou
a reunião às 19h09min externando seu agradecimento a todos. A presidente deu início à
reunião dando a palavra a Conselheira Federal Suplente Josemée Gomes, membro da
comissão de licitação para explicar sobre os informes. A conselheira informou que o edital
já se encontra publicado em Diário Oficial do Estado e da União, em jornal de grande
circulação no estado e no site do CAU/AL com os arquivos necessários disponíveis para
download. Em seguida foi colocado para discussão o projeto CAU móvel, que seria a
compra de um veículo adaptado para atendimento em lugares distantes da sede do
CAU/AL, projeto que consta no planejamento estratégico para 2015. Ficou decidido que
seria feito a compra do veículo, e a presidente solicitou que o Gerente
Administrativo/Financeiro Rodrigo Lopes levantasse os custos do veículo, assim como os
procedimentos para a aquisição. Logo após essa decisão a presidente Tânia Gusmão
pediu a inserção de mais um ponto de pauta, CONTRATAÇÃO DE GERENTE TÉCNICO,
o que foi aceito por todos. A presidente informou da necessidade em se cumprir o
planejamento estratégico do CAU/AL para 2015, sendo passível de não ter as contas
aprovadas caso assim não o fizesse, informação ratificada pelo Conselheiro Federal
Heitor Maia. Foi informado que em relação à fiscalização havia sido executado até o
momento menos de 20% (vinte por cento) do planejado e que com a contratação de um
arquiteto e urbanista para o cargo de gerente técnico, cargo esse de livre provimento e
demissão, que se encontra atualmente vago, elevaria esse percentual, além de que
ajudaria na fiscalização e por consequência no aumento de emissão de RRTs, que se
encontra baixa atualmente conforme discutido em reuniões anteriores. A presidente
informou que essa contratação deveria ser feita sob Processo de Seleção Simplificado,
processo esse já realizado pela antiga gestão em 2013, dando transparência ao processo
e oportunidade aos arquitetos e urbanistas que desejassem fazer parte do corpo de
funcionários do CAU/AL. A contratação foi posta em votação e aceita por todos os
presentes. Com esse ponto definido a presidente adentrou ao ponto de pauta III,
informando que até o momento não havia conseguido formar a Comissão Especial de
Política Urbana e Ambiental e tendo em vista essa dificuldade, sugeriu que fosse feita a
fusão dessa Comissão Especial com uma Comissão Permanente já existente, prática que
já é feita em muitos outros CAUs, principalmente os de pequeno porte, com isso a
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presidente sugeriu que fosse feita essa fusão com a Comissão Permanente de Exercício
Profissional, sugestão essa que também foi aceita por todos. Dando continuidade a
reunião, a presidente solicitou que o Coordenador da Comissão de Ensino e Formação,
Conselheiro David Guerra relatasse sobre as propostas de Convênio, itens IV e V da
pauta, já discutidos na última reunião da Comissão. O Coordenador David Guerra
apresentou a todos os presentes a proposta de parceria do Instituto Brasileiro de
Educação Continuada – INBEC, parceria essa que teria moldes similares a da já existente
com o IPOG. O coordenador informou que não encontrava impeditivos na parceria,
contanto que os futuros cursos ofertados pelo INBEC com a parceria do CAU/AL tivessem
aprovação prévia da Comissão de Ensino e Formação e que as solicitações 3(mala direta)
e 4(repasse de matrículas) da proposta de parceria fossem retiradas para um possível
contrato, sugestão essa que foi aceita pelos demais membros presentes que aprovaram o
convênio. Em relação à solicitação de convênio da empresa Skope intercâmbio cultural o
Coordenador David Guerra solicitou que o Conselheiro Ricardo Victor, coordenador
adjunto da Comissão de Ensino e Formação, desse seu relato. O conselheiro Ricardo
Victor informou que era a favor da parceria e relatou que não havia encontrado nada que
desaprovasse essa parceria e que todos os relatos que ela havia encontrado de pessoas
que usaram os serviços de intercâmbio da Skope eram bastante positivos. O assessor
especial Luiz de Sá complementou informando que em Alagoas o Centro Internacional de
Negócios – CIN, também era uma empresa parceira da Skope e que fornece assessoria
aos clientes interessados no intercâmbio. Em posse dessas informações, o convênio foi
colocado em votação e foi aprovado por todos os Conselheiros Estaduais presentes. O
Conselheiro Federal pediu a palavra e solicitou que fosse registrado em ATA que ele é
terminantemente contra esses convênios. Restando da pauta apenas o item VI, a
presidente fez a leitura da ATA, que após lida foi aprovada e assinada por todos os
presentes aquela reunião. 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 05 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, 14 de maio de 2015.
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