SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ATA DA 41ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas e 30 minutos do dia 16 (dezesseis)
do mês de novembro 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, Edgar Francisco do Nascimento Filho e Hermes Teixeira Campêlo; A
conselheira suplente Ianara Alves do Amaral Mansur; O conselheiro federal Heitor Antônio
Maia da Silva Dores; Estavam presentes, também, os funcionários do CAU/AL: Norlan
Dowell Vale de Brito – Diretor Geral; Luiz Alberto Medeiros de Sá – Assessor Especial;
Pedro Diogo Peixoto Dantas – Fiscal e Thyago Aron Torres Santos – Gerente Técnico.
PAUTA: I. Informes: a) Comissão de obras (Sede do CAU/AL); b) Comissão de Ensino e
Formação Profissional (Prêmio Zélia Maia Nobre e Instituto Marta Filho); c) Comissão de
Administração e Finanças; d) Comissão de Exercício Profissional (Sou Arquiteto. E
agora?); e) Comissão de Ética e Disciplina; f) Grupo de trabalho temático sobre Política
Urbana e Ambiental (Revisão do Plano Diretor de Maceió); II. Leitura e validação da ata
da 39ª Sessão Plenária Ordinária; III. Leitura e validação da ata da 40ª Sessão Plenária
Ordinária; IV. Definição do título da palestra para evento comemorativo no dia do
arquiteto; V. Aprovação da prestação de contas do terceiro trimestre de 2015; VI. Recurso
à plenária sobre a não admissibilidade de abertura de processo ético referente a denúncia
de n° 4942 (Conselheiro relator Vivaldo Chagas). A Presidente Tânia Gusmão, verificando
a existência de quórum, instaurou a reunião às 19h05min externando seu agradecimento
a todos e em ato contínuo solicitou que o diretor geral Norlan Dowell começasse os
informes. O diretor geral informou que todas as pendências relativas às diligências nos
projetos técnicos, em especial as representações dos cortes nas plantas baixas,
elevações de fachadas e assinatura nos carimbos das pranchas do responsável técnico
pelo projeto arquitetônico, arquiteto Alisson Bastos, foram sanadas. O diretor geral relatou
ainda que houve uma falta de atenção por parte do servidor da SMCCU no ato de
prescrever a diligência, pois os cadernos técnicos estavam completos e com todas as
representações técnicas. Quanto à assinatura do Arquiteto Alisson Bastos, o diretor
informou que apenas um jogo dos cadernos técnicos apresentados estava sem assinatura
do responsável, porém, o CAU/AL tomou o cuidado de “chancelar” a cópia com o carimbo
“confere com o original”. Dando continuidade aos informes, o coordenador da Comissão
de Ensino e Formação Vivaldo Chagas informou que os prêmios referentes ao prêmio
Zélia Maia Nobre já estavam encomendados e a Comissão também já estava escolhida e
irá se reunir amanhã para avaliar os trabalhos. O coordenador também informou que a
comissão aprovou convênio com o instituto Marta Filho para apoio institucional e
divulgação de curso de avaliação de imóveis com inferência estatística. Em ato contínuo o
Conselheiro Vivaldo Chagas, que também é membro da Comissão de Exercício
Profissional, informou que o Sou Arquiteto. E agora? Estava com divulgação em todos os
meios de comunicação e que acontecerá no dia 28 de novembro, sábado, das 8 às 18
horas. Passando para os informes da Comissão de Ética e Disciplina, o assessor da
comissão, Diretor Geral Norlan Dowell, informou do andamento dos processos internos:
Processos arquivados, no total de 01 (n°286899/2015); Processos admitidos pela
CED/AL, em andamento, no total de 01 (n°283997/2015); Denúncias não admitidas, no
total de 01 (n°32253/2015); e Denúncias em grau de recurso a plenária do CAU/AL, no
total 01 (n° 4942/2015). Encerrando os informes, o conselheiro Edgar Filho, coordenador
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do grupo de trabalho temático sobre Política Urbana e Ambiental, relatou que ele estava
participando ativamente das reuniões e oficinas do Plano Diretor de Maceió como
representante do CAU/AL, e que infelizmente o CAU juntamente com o CREA e CRECI
tinham ficado apenas como órgãos consultivos em um grupo de apoio técnico, e visando
mudar esse panorama e propor melhorias, já havia acontecido duas reuniões do Grupo de
Trabalho com os Arquitetos e que aconteceria amanhã a primeira reunião com grupo de
estudo em diversas áreas que envolvem o plano diretor de Maceió. Outras duas reuniões
já estão agendadas para o dia 24 de novembro e 1º de dezembro. Com os informes
devidamente explicados, as ATAS da 39ª e 40ª Sessões Plenárias Ordinárias foram
projetadas para que todos pudessem lê-las e analisá-las. Após análise, as ATAS foram
aprovadas sendo assinadas pelos que estavam nelas presentes. Adentrando ao ponto de
pauta IV, foi solicitado pela presidente Tânia Gusmão que ao invés de se definir o título da
palestra, deveria definir o nome do palestrante, tendo em vista que o Felipe Cavalcante
não havia dado retorno ao convite do CAU. O assessor especial Luiz de Sá sugeriu o
nome do comediante Ed Gama, sugestão essa que foi bem aceita por todos e com isso
lhe foi solicitado que levantasse o custo referente ao honorário do comediante. O
conselheiro Edgar Filho deu prosseguimento a reunião projetando apresentação referente
a prestação de contas do terceiro trimestre de 2015, ponto de pauta V. Todos os pontos
relativos à receita, com os valores orçados para 2015 e os valores realizados até o fim de
setembro foram demonstrados e discutidos, sendo aprovado por unanimidade pelos
conselheiros presentes (a apresentação fica fazendo parte desta ATA, anexo I, como nela
estivesse transcrita). Com o término da apresentação, ela foi aprovada sendo impressa e
assinada por todos, ficando como anexo I a esta ATA. Com apenas o ponto VI a ser
relatado, o conselheiro federal Heitor Maia deixou a sessão por se tratar de processo
ético, pois pode haver recurso ao CAU/BR. O Conselheiro relator Vivaldo Chagas leu seu
voto referente à denúncia n. 4942. Após a leitura, a Presidente Tânia Gusmão pôs em
votação, e por unanimidade, os conselheiros presentes acompanharam o voto do relator
pelo não acatamento da denúncia. 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 22 horas e 10 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, 16 de novembro de 2015.
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