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ATA DA 36ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas e 30 minutos do dia 18 (dezoito) do
mês de junho 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, Nise de Araújo Sarmento, Edgar Francisco do
Nascimento Filho, Vivaldo Ferreira Chagas Júnior, Ricardo Victor Rodrigues Barbosa,
Nadja Barros Fernandes e Hermes Teixeira Campêlo e a Conselheira Federal 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, Selma Lessa –
Assessora Contábil e José de Barros Lima Neto – Assessor Jurídico. A reunião teve como
PAUTA: I Informes: a) Apresentação do cenário de recursos – arrecadação janeiro/abril
(CAU/BR); b) Sede do CAU/AL – Processo de licitação; II. Indicação de Membro e
Suplente para compor o Conselho Gestor do Programa PPP/MCZ – Ofício Prefeitura de
Maceió; III. Contratação de Gerente Técnico; IV. Prestação de contas do primeiro
quadrimestre de 2015; V. Remanejamento orçamentário; VI. Julgamento de recurso à
plenária – Processo 1000004508/2013; VII. Encaminhamento ao Ministério Público dos
indícios de infração ao exercício ilegal da profissão do Sr. XXXXX XXXXXXXX; VIII.
Leitura e validação da ata da 35ª Sessão Plenária Ordinária. A Presidente Tânia Gusmão,
verificando a existência de quórum, instaurou a reunião às 19h04min externando seu
agradecimento a todos. A presidente deu início à reunião concedendo a palavra ao
Gerente Administrativo/Financeiro Rodrigo Lopes para que o mesmo fizesse a
apresentação do cenário de recursos – arrecadação janeiro/abril (CAU/BR). O gerente
apresentou aos conselheiros a arrecadação de RRT, multa e juros, anuidade pessoa física
e jurídica, comparando esses valores com o mesmo período de 2014. Todos os
comparativos demonstraram crescimento e uma evolução em arrecadação. Logo após a
apresentação, a presidente solicitou que o assessor jurídico José Neto explanasse sobre
o processo de licitação acerca da sede do CAU/AL, tendo em vista que o processo da
primeira chamada do edital de licitação foi arquivado, pois a única empresa licitante não
conseguiu cumprir os requisitos solicitados. Deste modo, decidiu-se republicar o Edital de
licitação, na modalidade tomada de preço. Tendo em vista a necessidade do assessor
jurídico José Neto em se ausentar, o Conselheiro Edgar Filho solicitou que adiantasse a
pauta para o ponto III, o que foi atendido pela presidente, que solicitou ao assessor
jurídico explanação sobre a possibilidade de contratação de um Gerente Técnico por meio
de Processo Seletivo Simplificado. O Assessor jurídico informou que por se tratar de
cargo de livre provimento e demissão, é possível esse tipo de seleção, o que dá
transparência ao processo e permite que todos os profissionais possam participar. Foi
informado que a seleção acontecerá em duas etapas, análise de currículo e entrevista,
para a fase de entrevista seria designada uma Comissão Temporária composta por
Conselheiros Titulares, Suplentes e Federais, sendo os Conselheiros Heitor Maia, Nise
Sarmento, Ana Paula Marinho, Francisco André Gomes e Ricardo Victor Rodrigues os
escolhidos, tendo como suplente o conselheiro Hermes Campêlo. Dando prosseguimento
à reunião, a presidente Tânia Gusmão apresentou o Ofício recebido da Prefeitura de
Maceió, onde a prefeitura solicita um membro titular e um suplente para compor o
Conselho Gestor do Programa PPP/MCZ. A presidente solicitou que a Conselheira Nise
Sarmento, que é funcionária da prefeitura, obtivesse mais informações do que seria esse
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programa, tendo em vista que não ficou claro no ofício enviado, e assim fazer a melhor
indicação possível à prefeitura. A conselheira aceitou a solicitação, encerrando assim o
ponto de pauta II. Para o ponto de pauta IV a presidente solicitou que a assessora contábil
Selma Lessa, juntamente com o gerente administrativo/financeiro Rodrigo Lopes
apresentassem a prestação de contas relativa ao primeiro quadrimestre de 2015.
Aspectos relativos a toda a receita e despesa nos primeiros quatro meses do ano foram
mostrados, discutidos e devidamente explicados e ao fim da apresentação, essa
prestação foi aprovada por todos. Adentrando a pauta, a presidente solicitou que o diretor
geral Norlan Dowell fizesse a explanação sobre o remanejamento orçamentário, e o
diretor apresentou os pontos negativos e positivos do projeto CAU Móvel, projeto esse
que consta no planejamento estratégico para 2015 e havia sido aprovado na última
plenária. Após a apresentação, onde prevaleceram os pontos negativos sobre a aquisição
do veículo foi colocado em votação se a compra do veículo deveria ser efetivada. O
Conselheiro Hermes Campêlo votou a favor e os demais conselheiros presentes votaram
contra a compra do veículo e/ou a execução do projeto em tela. Com isso, foi proposto
que o valor destinado à compra do veículo seria remanejado para o projeto da sede do
CAU/AL, a fim de complementar os recursos para execução da obra da sede do CAU/AL
e aquisição de mobiliário. Essa transposição de recursos também foi colocada em
votação e foi aprovada por todos. Dando continuidade à reunião, o Conselheiro Hermes
Campêlo relatou todos os indícios de infração ao exercício ilegal da profissão de Arquiteto
e Urbanista do Sr. XXXXX XXXXXXXX e informou também que o CAU/MA possui
convênio com o Ministério Público Federal – MPF que ajuda bastante na celeridade com
processos dessa natureza. Após o relato do conselheiro, os demais membros do plenário
decidiram abrir denúncia contra o Sr. XXXXX XXXXXXXX no Ministério Público Federal e
solicitaram que fossem feitos convênios tanto com o Ministério Público Federal quanto
com o Ministério Público Estadual, encerrado assim o ponto de pauta VII. Restando
apenas o ponto de pauta VIII, a presidente fez a leitura da ata da 35ª Sessão Plenária
Ordinária, que logo em seguida foi aprovada e assinada por todos os que estavam
presentes naquela sessão. 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 55 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, 18 de junho de 2015.
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