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 46ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL, CNPJ sob n. 15.148.889/0001-26. Às 18 horas
e 30 minutos do dia 12 (doze) do mês de maio do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), 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, Vivaldo Ferreira Chagas Júnior,
Ricardo Victor Rodrigues Barbosa e Hermes Teixeira Campêlo; A conselheira federal
suplente Josemée Gomes; 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 – Analista de Fiscalização, Thyago Aron Torres
Santos – Gerente Técnico e José Rodrigo Lopes Pedro – Gerente
Administrativo/Financeiro. PAUTA: 1 – Leitura e validação da ata da 45ª Sessão Plenária
Ordinária; 2 – Aprovação das contas do primeiro trimestre 2016; 3 – Aprovação do
relatório de gestão 2015; 4 – Informes: 4.1 Presidência: Convite Defensoria Pública; 4.2 –
Comissão Especial de Licitação – CEL/AL: Contratação da assessoria de imprensa e
comunicação; Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para nova sede do CAU/AL;
Aquisição de mobiliário para nova sede do CAU/AL; 4.3 – Comissão de Ensino e
Formação – CEF/AL: Convênio com a empresa Rui Jesus Pena Juliano; Convênio com a
construtora MAXXI LTDA; 4.4 – Comissão de Exercício Profissional – CEP/AL:
CaravanaCAU; Números da fiscalização; 4.5 – Comissão Temporária de Obras – CO/AL:
Andamento obra sede do CAU/AL. A presidente Tânia Gusmão, verificando a existência
de quórum, instaurou a reunião às 19h20min externando seu agradecimento a todos. 1 –
Leitura e validação da ata da 45ª Sessão Plenária Ordinária; A presidente fez a leitura
da ata da 45ª Sessão Plenária Ordinária, que após lida foi validada sendo assinada por
todos que nela estiveram presentes. 2 – Aprovação das contas do primeiro trimestre
2016; O gerente administrativo e financeiro Rodrigo Lopes colocou para a visualização de
todos uma apresentação em powerpoint com o relatório contábil referente ao período de
janeiro a março de 2016. Foram demonstrados e discutidos o balancete acumulado nesse
trimestre, o resultado da atual situação da arrecadação, as despesas por centro de custo
e a análise financeira. Ao fim da apresentação e com todos os questionamentos
devidamente respondidos, as contas foram aprovadas por todos os presentes. Esta
apresentação consta como anexo I a esta ATA. 3 – Aprovação do relatório de gestão
2015; O coordenador da Comissão de Administração e Finanças informou que o relatório
já havia sido aprovado pelo CAU/BR e apresentou-o aos presentes. Ao fim do relatório e
com todos os questionamentos devidamente respondidos, o relatório foi aprovado por
todos os presentes. Este relatório consta como anexo II a esta ATA. 4 – Informes: 4.1
Presidência: Convite Defensoria Pública; A presidente Tânia Gusmão informou que
havia recebido e aceito o convite da Defensoria Pública para analisar os projetos e a
execução da Unidade de Internação Feminina e solicitou que a Comissão Especial de
Obras do Conselho analisasse a documentação apresentada e emitisse parecer técnico.
4.2 – Comissão Especial de Licitação – CEL/AL: Contratação da assessoria de
imprensa e comunicação; O gerente administrativo e financeiro Rodrigo Lopes informou
que o pregão presencial para contratação da assessoria de imprensa e comunicação
havia acontecido no dia 02 de maio de 2016 e que três empresas apresentaram propostas
e o processo encontra-se em fase recursal. Aquisição de aparelhos de arcondicionado para nova sede do CAU/AL; O gerente administrativo e financeiro
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Rodrigo Lopes informou que o pregão presencial para aquisição de aparelhos de arcondicionado para nova sede do CAU/AL havia acontecido no dia 02 de maio de 2016 e
que apenas uma empresa compareceu com sua proposta. Mesmo com a proposta
apresentada, foi feita uma negociação do preço e conseguido uma redução no valor de
todos os aparelhos previstos no edital. A empresa vencedora foi a GLOBAL AR
COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Aquisição de mobiliário para nova sede do
CAU/AL; O gerente administrativo e financeiro Rodrigo Lopes informou que já havia feito
pesquisa de mercado e que seria feito adesão a ATA que apresentasse menor preço. 4.3
– Comissão de Ensino e Formação – CEF/AL: Convênio com a empresa Rui Jesus
Pena Juliano; O conselheiro relator Ricardo Victor informou que a comissão havia
realizado o convênio com a empresa Rui Jesus Pena Juliano para a realização do curso
de perícias judiciais, pois a comissão entendeu ser de grande valia o curso para a classe
de arquitetos, que além do conhecimento em si ser interessante, pode abrir novos
campos de atuação para os profissionais. O conselheiro também informou que a empresa
ministrava o curso em todo Brasil e que possuía convênio com outros CAU/UF não vendo
assim nenhum impeditivo para a realização do convênio, tendo em vista que toda
documentação apresentada está em conformidade com as exigências legais. Convênio
com a construtora MAXXI LTDA; O Conselheiro relator Hermes Campêlo precisou
ausentar-se na reunião e este informe foi adiado para a próxima sessão plenária
ordinária. 4.4 – Comissão de Exercício Profissional – CEP/AL: CaravanaCAU; O
gerente técnico Thyago Aron informou que ocorreu no dia 18/04/2016 às 9hs na sede da
Prefeitura de Rio Largo o evento CaravanaCAU, onde contou com a participação do
Secretário de Infraestrutura juntamente com a equipe da secretaria. No evento foram
abordados pontos como: RRT, Resolução Nº 51 do CAU/BR, Código de Ética, divulgação
da Tabela de Honorários e apresentação da ferramenta IGEO, bem como, foi entregue a
Minuta do Termo de Cooperação CAU X Prefeitura Municipal de Rio Largo, para apoio nas
ações de fiscalizações das instituições. Números da fiscalização; O gerente técnico
Thyago Aron apresentou as ações da fiscalização, que no período, fiscalizou 05 cidades
no interior do Estado, fiscalizou empresas sem registro no Conselho, realizou reunião com
a Secretaria de Infraestrutura de Marechal Deodoro para viabilizar o CaravanaCAU.
Também foram apresentados os números da fiscalização no período, onde foi enfatizado
o aumento de 47% na emissão de RRTs Extemporâneo, fruto da ação da fiscalização.
Esta apresentação consta como anexo III a esta ATA. 4.5 – Comissão Temporária de
Obras – CO/AL: Andamento obra sede do CAU/AL: O conselheiro Vivaldo Chagas
mostrou a todos algumas fotos de sua última visita a obra e informou que havia feito a
terceira medição e que a próxima medição seria a última, após a entrega da obra. 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 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, 12 de maio de 2016.
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