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ATA DA 47ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL, CNPJ sob n. 15.148.889/0001-26.  Às 18 horas 2 

e 30 minutos do dia 14 (catorze) do mês de julho do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), 3 

na sede do CAU/AL, situada no Cond. Norcon Empresarial, loja 08, Mangabeiras, nesta 4 

capital, reuniram-se os Conselheiros Titulares: Tânia Maria Marinho de Gusmão, Daniel 5 

de Gouvêa Lemos, Vivaldo Ferreira Chagas Júnior, Nadja Barros Fernandes e Hermes 6 

Teixeira Campêlo; O conselheiro federal Heitor Maia e sua suplente Josemée Gomes; 7 

Estavam presentes, também, os funcionários do CAU/AL: Norlan Dowell Vale de Brito – 8 

Diretor Geral; Luiz Alberto Medeiros de Sá – Assessor Especial; Pedro Diogo Peixoto 9 

Dantas – Analista de Fiscalização, Thyago Aron Torres Santos – Gerente Técnico, José 10 

Rodrigo Lopes Pedro – Gerente Administrativo/Financeiro e Carmem Beatriz de Melo 11 

Nunes – Assessora de Imprensa e Comunicação. PAUTA: 1 – Leitura e validação da ata 12 

da 46ª Sessão Plenária Ordinária; 2 – Julgamento dos processos de fiscalização 13 

1000012403/2014 e 1000006399/2014; 3 – Aprovação da Deliberação 14 

Plenária 01/2016 AD REFERENDUM Nº 01/2016, de 30 de junho de 15 

2016, que  prorrogou por mais 120 (cento e vinte) dias os  processos ético-disciplinares 16 

360872/2016, 360877/2016, 363853/2016 e 363398/2016; 4 – Definição de inauguração 17 

da sede; 5 – Informes: 5.1 – Presidência: Apresentação do planejamento de marketing do 18 

CAU/AL; 5.2 – Comissão de Administração e Finanças – CAF/AL: Mudança de endereço; 19 

1ª Reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU exercício 2016; 5.3 – 20 

Comissão de Exercício Profissional – CEP/AL: CaravanaCAU Marechal Deodoro; 21 

Números da fiscalização; Campanha de valorização do RRT; Seminário de fiscalização; 22 

5.4 – Comissão de Ensino e Formação – CEF/AL: Convênio com a construtora MAXXI 23 

Ltda / Instituto Construir; 5.5 – Comissão Temporária de Obras – CO/AL: Conclusão da 24 

obra da sede do CAU/AL. A presidente Tânia Gusmão, verificando a existência de 25 

quórum, instaurou a reunião às 18h45min externando seu agradecimento a todos. 1 – 26 

Leitura e validação da ata da 46ª Sessão Plenária Ordinária: A presidente fez a leitura 27 

da ata da 46ª Sessão Plenária Ordinária, que após lida foi validada sendo assinada por 28 

todos que nela estiveram presentes. 2 – Julgamento dos processos de fiscalização 29 

1000012403/2014 e 1000006399/2014: Este ponto de pauta foi adiado para a próxima 30 

sessão plenária ordinária tendo em vista que a conselheira relatora dos processos não 31 

pode estar presente. 3 – Aprovação da Deliberação Plenária 01/2016 AD 32 

REFERENDUM Nº 01/2016, de 30 de junho de 2016, que  prorrogou por mais 120 33 

(cento e vinte) dias os  processos ético-disciplinares 34 

360872/2016, 360877/2016, 363853/2016 e 363398/2016: O Diretor Geral Norlan Dowell 35 

explicou que essa deliberação plenária ad referendum foi necessária tendo em vista as 36 

deliberações da Comissão de Ética e Disciplina – CED/AL durante a sexta reunião 37 

ordinária da comissão neste exercício, que deliberaram pela prorrogação desses 38 

processos. O Coordenador da comissão Hermes Campêlo informou sobre as causas que 39 

ocasionaram uma lentidão na análise dos processos éticos disciplinares em tramitação e 40 

da necessidade de prorrogação do prazo para conclusão dos relatórios e votos, mediante 41 

a complexidade do assunto em tela de alguns processos. Também informou que a 42 

comissão teve prejuízo operacional dos trabalhos necessários mediante a situação 43 

transição / mudança do CAU/AL da antiga para a nova sede. Ressaltou ainda, que a 44 

prorrogação é prevista no Art. 10°, § 4°, da Res. 73 CAU/BR, por até 120 (cento e vinte) 45 

dias. Mediante o relato, a deliberação foi aprovada por todos os presentes. 4 – Definição 46 
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de inauguração da sede: A presidente Tânia Gusmão informou que o CAU/AL havia sido 47 

parabenizado pelo presidente do CAU/BR e por presidentes de outros CAU/UF pela sede 48 

própria, e que apesar do CAU/AL já estar funcionando na nova sede, acredita que uma 49 

cerimônia de inauguração deveria ser feita. Após análise do calendário, ficou definida a 50 

data de inauguração da sede no dia 30 de setembro às 20h, podendo ser alterada a 51 

depender da disponibilidade do presidente do CAU/BR Haroldo Pinheiro. 5 – Informes: 52 

5.1 – Presidência: Apresentação do planejamento de marketing do CAU/AL: A 53 

presidente convidou a Sra. Bel Alvi para apresentar o planejamento de marketing do 54 

CAU/AL. Em uma apresentação em powerpoint para melhor visualização de todos a Sra. 55 

Bel Alvi explicou qual era o objetivo desse planejamento, informando também a análise 56 

situacional do CAU/AL com seus fatores externos e internos, pontos fortes e fracos, além 57 

das oportunidades e ameaças. Foi apresentado também o resultado da pesquisa feita 58 

com os profissionais, assim como a conclusão tirada desse resultado. Por fim foi 59 

apresentado o plano de ação e seu cronograma. Esta apresentação consta como anexo I 60 

a esta ATA. 5.2 – Comissão de Administração e Finanças – CAF/AL: Mudança de 61 

endereço: O gerente administrativo e financeiro Rodrigo Lopes informou a todos que o 62 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas já está funcionando em sua sede 63 

própria. A nova sede do conselho está localizada no seguinte endereço: Avenida 64 

Comendador Gustavo Paiva, nº 2789, Mangabeiras, Maceió – Alagoas, CEP: 57031-530 – 65 

Condomínio Norcon Empresarial, loja 08. 1ª Reprogramação do plano de ação e 66 

orçamento do CAU exercício 2016: O gerente administrativo e financeiro Rodrigo Lopes 67 

externou em uma apresentação em powerpoint para que todos os presentes pudessem 68 

visualizar e acompanhar a 1ª Reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU 69 

exercício 2016. Esta apresentação consta como anexo II a esta ATA. Ao fim da 70 

apresentação o plenário aprovou a 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do 71 

CAU/AL, relativa ao exercício de 2016, assim como as contas do 2º Trimestre de 2016 do 72 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas – CAU/AL. 5.3 – Comissão de 73 

Exercício Profissional – CEP/AL: CaravanaCAU Marechal Deodoro; O gerente técnico 74 

Thyago Aron informou que, junto ao fiscal Pedro Dantas, esteve em reunião  com a 75 

Secretária de Infraestrutura do município, Fernanda Gueiros e outros funcionários do 76 

corpo técnico da secretaria, para discutir sobre os termos do convênio de colaboração 77 

mútua entres as entidades, que é o objetivo principal do evento. Informou ainda que na 78 

reunião houve o encaminhamento da denúncia 10011, que tratava sobre um loteamento 79 

irregular na entrada da cidade e que o CAU/AL se comprometeu a enviar um e-mail com a 80 

minuta do convênio, minuta esta que foi enviada no dia 06 de julho de 2016. O gerente 81 

disse que durante a reunião, tanto a equipe técnica, quanto a secretária ficaram 82 

interessados nos benefícios que poderiam ser trazidos pelo convênio e que se 83 

empenhariam para viabilizar com brevidade a sua realização. Números da fiscalização; 84 

O gerente técnico Thyago Aron apresentou em powerpoint, para que todos os presentes 85 

pudessem visualizar e acompanhar, os números da fiscalização. Foi apresentado também 86 

um resumo das ações feitas pela gerência técnica/fiscalização nos meses de maio e 87 

junho, assim como as cidades fiscalizadas. Foi apresentado também o número de RRTs 88 

emitidos e o número de RRTs a emitir, fruto da fiscalização, e a receita a ser gerada com 89 

esses RRTs, além do número de denúncias apuradas. Esta apresentação consta como 90 

anexo III a esta ATA. Campanha de valorização do RRT; Ainda com a palavra, Thyago 91 

Aron apresentou o texto sobre a campanha de valorização do RRT elaborado pela equipe 92 
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de fiscalização com a finalidade de orientar os profissionais para a importância da 93 

emissão do Registro de Responsabilidade Técnica. Satisfeitos com o texto, nenhum 94 

conselheiro quis acrescentar contribuições. I SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO – CEP 95 

CAU/BR: Ao fim da apresentação da campanha, foi apresentado o relatório de viagem 96 

que o fiscal Pedro Dantas e a Conselheira Nise Sarmento fizeram para participar do I 97 

Seminário de Fiscalização da CEP CAU/BR, cujo objetivo era dar continuidade às 98 

propostas iniciadas nos encontros ocorridos em 2015, com o desenvolvimento do “agente 99 

multiplicador” em cada CAU/UF, por meio de um workshop com a participação de no 100 

mínimo dois representantes de cada Estado, a fim de disseminar conhecimentos e 101 

desenvolver capacitações, promovendo a correta interpretação e aplicação da 102 

regulamentação e fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo. 103 

Segundo o Fiscal Pedro Dantas, o evento foi bastante elogiado pelos Conselheiros 104 

presentes e demais participantes, pois, o CAU/BR pôde conhecer de perto as demandas 105 

e dificuldades enfrentadas por quem está operacionalizando tanto o sistema, quanto os 106 

procedimentos e processos de fiscalização, e que desta forma, poderá ter mais 107 

embasamento para efetuar as melhorias necessárias ao aperfeiçoamento do processo 108 

fiscalizatório, atividade principal do Conselho. 5.4 – Comissão de Ensino e Formação – 109 

CEF/AL: Convênio com a construtora MAXXI Ltda / Instituto Construir: O conselheiro 110 

relator Hermes Campêlo informou que a Comissão de Ensino e Formação havia aprovado 111 

a realização de convênio com a construtora MAXXI Ltda / Instituto Construir que promove 112 

cursos de extensão, principalmente com uma abordagem prática dos temas que são 113 

desenvolvidos com profissionais de elevada vivência na construção civil  e que seria de 114 

grande valia, principalmente para os recém-formados que por muitas vezes não puderam 115 

ter acesso a tal informação durante a graduação. Cursos esses que a própria Comissão 116 

de Ensino e Formação pretende ofertar, promovendo uma agenda de cursos interna. 5.5 – 117 

Comissão Temporária de Obras – CO/AL: Conclusão da obra da sede do CAU/AL:  O 118 

diretor geral Norlan Dowell informou que a obra havia sido concluída restando apenas a 119 

apresentação do relatório final da empresa contratada com a possibilidade de haver 120 

aditivos. Por fim, nada mais havendo a deliberar, a Presidente agradeceu a presença de 121 

todos e franqueou a palavra aos presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou-122 

se a sessão às 21 horas e 50 minutos. E, para constar, eu Luiz Alberto Medeiros de Sá – 123 

Assessor Especial, secretário ad hoc deste conselho, lavrei a presente ata que, após lida 124 

e aprovada por todos, vai assinada por mim, pela Presidente e por todos os Conselheiros 125 

presentes à sessão. Maceió/AL, 14 de julho de 2016. 126 

Conselheiros Titulares: 127 

Tânia Mª Marinho de Gusmão________________________________________________ 128 

Daniel de Gouvêa Lemos __________________________________________________ 129 

Vivaldo Ferreira Chagas Júnior ______________________________________________ 130 

Hermes Teixeira Campêlo __________________________________________________ 131 

Nadja Barros Fernandes __________________________________________________ 132 

Conselheiro Federal: 133 
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Heitor Antônio Maia da Silva Dores __________________________________________ 134 

Conselheira Federal Suplente: 135 

Josemée Gomes de Lima _________________________________________________ 136 

Funcionários: 137 

Luiz Alberto Medeiros de Sá_________________________________________________ 138 

Norlan Dowell Vale de Brito ________________________________________________ 139 

Thyago Aron Torres Santos__________________________________________________ 140 

José Rodrigo Lopes Pedro __________________________________________________ 141 

Pedro Diogo Peixoto Dantas _______________________________________________ 142 

Carmem Beatriz de Melo Nunes ______________________________________________ 143 


