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ATA DA 38ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas e 30 minutos do dia 20 (vinte) do 2 

mês de agosto 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, Edgar Francisco do Nascimento Filho, Vivaldo 5 

Ferreira Chagas Júnior, Ricardo Victor Rodrigues Barbosa, Nadja Barros Fernandes e 6 

Hermes Teixeira Campêlo; A conselheira suplente Margíria Mercia Carvalho Oliveira 7 

França; O conselheiro federal Heitor Antonio Maia da Silva Dores; Estavam presentes, 8 

também, os funcionários do CAU/AL: Norlan Dowell Vale de Brito – Diretor Geral; Luiz 9 

Alberto Medeiros de Sá – Assessor Especial; José Rodrigo Lopes Pedro – Gerente 10 

Administrativo/Financeiro, Pedro Diogo Peixoto Dantas – Fiscal, Andréa Calheiros – 11 

Assessora Jurídica e Selma Lessa – assessora contábil. PAUTA: I. Informes: a) Sede do 12 

CAU/AL – Processo de licitação; b) Fórum de presidentes em Recife; c) Resultado do 13 

Processo de Seleção Simplificado II. Plano de ação e orçamento para 2016; III. Prestação 14 

de contas janeiro – julho 2015; IV. Apreciação de recurso dos processos 15 

1000010116/2014 e 1000009454/2014; V. Aprovação do edital do prêmio T.F.G.; VI. 16 

Leitura e validação da ata da 37ª Sessão Plenária Ordinária. A Presidente Tânia Gusmão, 17 

verificando a existência de quórum, instaurou a reunião às 19h25min externando seu 18 

agradecimento a todos. Em ato continuo a presidente solicitou que o conselheiro Edgar 19 

Filho, coordenador da Comissão de Administração e Finanças, juntamente com o gerente 20 

administrativo/financeiro Rodrigo Lopes e a assessora contábil Selma Lessa explanassem 21 

sobre o plano de ação e orçamento para 2016, ponto de pauta II. Foi colocado para 22 

visualização do plenário o plano de ação geral do Conselho e também dividido por 23 

comissões. O conselheiro Edgar Filho ressaltou que apesar do momento de crise no país 24 

e a saída do CAU/AL do CAU mínimo, a arrecadação continua muito satisfatória, mesmo 25 

não sendo possível ter um grande histórico, tendo em vista que o Conselho só possui três 26 

anos contábeis concluídos. A assessora Selma Lessa apresentou os balanços relativos a 27 

arrecadação até julho deste ano, que apresentou valor condizente do que havia sido 28 

planejado. O gerente administrativo Rodrigo Lopes apresentou todas as receitas 29 

arrecadadas até o momento, com anuidades, RRTs, multas, etc., mostrando também 30 

todos os projetos do plano de ação com valores que já haviam sido executados, 31 

parcialmente ou totalmente, e os que ainda estão a ser executados. Todos os pontos 32 

devidamente explicados, o plano de ação foi aprovado por todos os presentes. 33 

Adentrando a pauta, a presidente solicitou que o Conselheiro Federal Heitor Maia 34 

começasse com os informes. O Conselheiro Heitor informou que a reprogramação do 35 

CAU/AL já havia sido aprovada pela Comissão de Administração e Finanças do CAU/BR e 36 

estava em vias de ser aprovado pelo plenário federal, salientando que alguns CAUs de 37 

outros estados ainda possuem as contas de 2014 pendentes. O gerente 38 

administrativo/financeiro Rodrigo Lopes informou que três empresas apresentaram as 39 

propostas contendo erros, e com isso solicitaram tempo para regularização, tempo esse 40 

previsto em lei, para que as propostas fossem corrigidas. Esse prazo se extingue na 41 

próxima terça-feira. O diretor geral Norlan Dowell informou que o processo de alvará na 42 

SMCCU está em vias de ser arquivado, pois havia dois projetos onde os autores 43 

possuíam pendências com o município. O responsável gestor do projeto já foi 44 

comunicado, sendo responsável pelos projetos que ele terceirizou e caso não regularize 45 

essas pendências será cobrado judicialmente. O conselheiro Hermes Campêlo relatou 46 
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que durante sua participação no fórum de presidentes que aconteceu em Recife, os 47 

pontos mais discutidos foram a Reserva Técnica e a resolução 51. O conselheiro relatou 48 

que a campanha ética que havia sido suspensa para reavaliação deverá acontecer em 49 

outubro, informou também que a grande maioria dos estados não está fazendo nada em 50 

relação a Reserva Técnica, com exceção do CAU/PA que havia conseguido que a maioria 51 

dos fornecedores não pagasse mais a Reserva Técnica aos profissionais. Em relação à 52 

resolução 51 a situação é semelhante, com poucos estados advertindo seus municípios 53 

acerca das atribuições privativas dos arquitetos, esperando que o CAU/BR fizesse isso. O 54 

assessor especial Luiz de Sá comunicou a todos que o novo gerente técnico, aprovado 55 

via Processo Seletivo Simplificado, já havia tomado posse e começará a exercer a função 56 

no próximo dia primeiro, encerrando assim os informes. A presidente solicitou que o 57 

analista de fiscalização Pedro Dantas explanasse sobre os recursos dos processos, ponto 58 

de pauta IV. O mesmo iniciou explicando que os processos deveriam ser distribuídos para 59 

conselheiros que não fizessem parte da CEP, para que fizessem o relato com voto 60 

fundamentado pela manutenção ou arquivamento dos Autos de Infração. Desta forma, a 61 

presidente encaminhou o processo 1000010116/2014 para que o conselheiro Hermes 62 

Campêlo fosse o relator, enquanto para o processo 1000009454/2014, o relator escolhido 63 

foi o conselheiro Edgar, ficando definida a apresentação para a próxima Plenária. Dando 64 

seguimento a pauta, a presidente solicitou que a Comissão de Ensino e Formação 65 

apresentasse o Edital do prêmio T.F.G., onde o conselheiro Ricardo Victor abriu a 66 

visualização a todos o edital que após apreciação foi bastante elogiado e aprovado por 67 

todos. Com o passar da hora a presidente solicitou que o ponto de pauta VI, leitura e 68 

validação da ata da 37ª Sessão Plenária Ordinária ficasse para a próxima reunião, o que 69 

foi aceito por todos. Por fim, nada mais havendo a deliberar, a Presidente agradeceu a 70 

presença de todos e franqueou a palavra aos presentes, como dela ninguém quis fazer 71 

uso, encerrou-se a sessão às 22 horas e 25 minutos. E, para constar, eu Luiz Alberto 72 

Medeiros de Sá – Assessor Especial, secretário ad hoc deste conselho, lavrei a presente 73 

ata que, após lida e aprovada por todos, vai assinada por mim, pela Presidente e por 74 

todos os Conselheiros presentes à sessão. Maceió/AL, 20 de agosto de 2015. 75 

Conselheiros Titulares: 76 

Tânia Mª Marinho de Gusmão________________________________________________ 77 

Edgar Francisco do Nascimento Filho_________________________________________ 78 

Hermes Teixeira Campêlo ___________________________________________________ 79 

Vivaldo Ferreira Chagas Júnior ______________________________________________ 80 

Ricardo Victor Rodrigues Barbosa ____________________________________________ 81 

Nadja Barros Fernandes ____________________________________________________ 82 

Conselheiros Suplentes: 83 

Margíria Mercia Carvalho Oliveira ___________________________________________ 84 
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Conselheiro Federal: 85 

Heitor Antonio Maia da Silva Dores _________________________________________ 86 

Funcionários: 87 

Luiz Alberto Medeiros de Sá_________________________________________________ 88 

Norlan Dowell Vale de Brito ________________________________________________ 89 

José Rodrigo Lopes Pedro __________________________________________________ 90 

Pedro Diogo Peixoto Dantas ________________________________________________ 91 

Andréa Calheiros________________________________________________________ 92 

Selma Lessa ___________________________________________________________ 93 


