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ATA DA 37ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas e 30 minutos do dia 16 (dezesseis) 2 

do mês de julho do ano de 2015 (dois mil e quinze), na sede do CAU/AL, situada no Ed. 3 

Harmony Trade Center, sala 519, Jatiúca, nesta capital, reuniram-se os Conselheiros 4 

Titulares: Tânia Maria Marinho de Gusmão, José David Pacheco Guerra, Edgar Francisco 5 

do Nascimento Filho, Vivaldo Ferreira Chagas Júnior, Ricardo Victor Rodrigues Barbosa, 6 

Nadja Barros Fernandes, Daniel de Gouvêa Lemos e Hermes Teixeira Campêlo; A 7 

conselheira suplente Ana Paula Marinho de Carvalho Guedes; O conselheiro federal 8 

Heitor Antonio Maia da Silva Dores e sua suplente Josemée Gomes de Lima; Estavam 9 

presentes, também, os funcionários do CAU/AL: Norlan Dowell Vale de Brito – Diretor 10 

Geral; Luiz Alberto Medeiros de Sá – Assessor Especial; José Rodrigo Lopes Pedro – 11 

Gerente Administrativo/Financeiro, Pedro Diogo Peixoto Dantas – Fiscal e José de Barros 12 

Lima Neto – Assessor Jurídico. PAUTA: I. Informes: a) Sede do CAU/AL – Processo de 13 

licitação; II. Alteração dos membros de comissões permanentes; III. Reformulação 14 

orçamentária; IV. Ofício ao Ministério Público: a) Apoio ao cumprimento da resolução 51; 15 

b) Providências sobre comunicação CREA; V. Definição de datas para a Caravana CAU; 16 

VI. Leitura e validação da ata da 36ª Sessão Plenária Ordinária. A Presidente Tânia 17 

Gusmão, verificando a existência de quórum, instaurou a reunião às 19h04min 18 

externando seu agradecimento a todos. Em ato continuo a presidente solicitou que o 19 

assessor jurídico José Neto desse as devidas explicações sobre o processo de licitação 20 

da sede do CAU, ponto de pauta I. O assessor explicou que a Comissão Especial de 21 

Licitação decidiu por habilitar as empresas D.A. de Cerqueira Engenharia, M3 engenharia 22 

Ltda – EPP e Brito e Rego Barros Ltda, inabilitando a empresa Precisão Engenharia Eireli. 23 

Entende, ainda, por descredenciar o representante da empresa Brito e Rego Barros Ltda. 24 

Diante da ausência do representante da empresa D.A. de Cerqueira Engenharia, a 25 

presente decisão será publicada em diário oficial da união, data em que começa a correr 26 

o prazo para os recursos cabíveis da Lei 8.666/93. Diante dessa manifestação, o 27 

representante da empresa Precisão Engenharia Eireli manifestou interesse em recorrer da 28 

presente decisão, notadamente a sua inabilitação e a habilitação de outras empresas. Em 29 

seguida o conselheiro Hermes Campêlo sugeriu que fosse passado ao ponto de pauta IV, 30 

o que foi aceito por todos. O conselheiro explicou que já estava pronto um termo de 31 

mútua cooperação técnica, cientifica e operacional com o ministério público federal e 32 

estadual, e solicitou que o assessor jurídico José Neto fizesse a leitura do termo, durante 33 

a leitura os pontos divergentes foram discutidos e modificados de modo que fossem 34 

aprovados por todos. Esse termo será enviado juntamente com uma solicitação de 35 

audiência para o cumprimento da resolução 51. Foram discutidas também algumas 36 

matérias vinculadas pelo CREA contrárias a resolução 51, assim como comentários em 37 

redes sociais que denigrem a imagem do CAU/AL e seus conselheiros. Em relação a isso 38 

foi decidido que seria feita uma publicação (nota a sociedade) em jornal de grande 39 

circulação e nos meios de comunicação do CAU/AL, assim como abrir um processo por 40 

danos morais contra o engenheiro que difamou o CAU/AL e seus conselheiros, 41 

encerrando assim o ponto de pauta IV. Com esse ponto de pauta definido a presidente 42 

chamou a atenção de todos para o ponto de pauta II, nesse momento o conselheiro 43 

Hermes Campêlo pediu a palavra para passá-la ao conselheiro David Guerra que 44 

comunicou o seu afastamento por um período de seis meses por motivo de cunho 45 

pessoal. Devido a esse afastamento o conselheiro Hermes Campêlo sugeriu que o 46 
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conselheiro Vivaldo Chagas assumisse a coordenação da comissão de ensino e 47 

formação, o que foi aceito por todos. Tendo em vista que o conselheiro Vivaldo Chagas já 48 

faz parte de outras duas comissões permanentes, será necessário que o mesmo deixe 49 

uma comissão, que nesse caso será a comissão de ética e disciplina, definindo assim o 50 

ponto de pauta II. Dando prosseguimento a pauta, a presidente solicitou que o 51 

coordenador da comissão de administração e finanças, conselheiro Edgar Filho, 52 

explicasse a reformulação orçamentária, ponto de pauta III. O conselheiro informou que 53 

alguns projetos foram terminados, como o CAU Móvel e teve seu centro de custo 54 

remanejado para outros centros de custo, como a sede do CAU. O conselheiro também 55 

informou que o edital para contratação do gerente técnico já está pronto e deverá ser 56 

divulgado nos próximos dias, outro ponto abordado foi à definição dos parâmetros para 57 

contratação de assessoria de comunicação no qual ficou definido que diante da "crise" 58 

que estamos passando com o CREA/AL deverá ser contratada de forma emergencial 59 

aquela que apresentar menor valor entre o mínimo de 03(três) propostas de preços 60 

pesquisadas. Definido esse ponto, a presidente informou que recebeu o convite para 61 

reunião com a prefeitura de Arapiraca e que tinha ficado para o dia vinte e dois de julho a 62 

ida da Caravana CAU, encerrando assim o ponto de pauta V. Restando apenas o ponto 63 

de pauta VI, a presidente fez a leitura da ATA da 36ª sessão plenária ordinária, que foi 64 

aprovada e assinada por todos presentes a reunião. Por fim, nada mais havendo a 65 

deliberar, a Presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos 66 

presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou-se a sessão às 21 horas e 55 67 

minutos. E, para constar, eu Luiz Alberto Medeiros de Sá – Assessor Especial, secretário 68 

ad hoc deste conselho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada por todos, vai 69 

assinada por mim, pela Presidente e por todos os Conselheiros presentes à sessão. 70 

Maceió/AL, 16 de julho de 2015. 71 
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