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ATA DA 51ª 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 17 (dezessete) do mês de novembro do ano de 2016 (dois mil e
dezesseis), na sede do CAU/AL, situada no Cond. Norcon Empresarial, loja 08,
Mangabeiras, nesta capital, reuniram-se os Conselheiros Titulares: Tânia Maria Marinho
de Gusmão, Nise de Araújo Sarmento, Nadja Barros Fernandes, Ricardo Victor Rodrigues
Barbosa, Vivaldo Ferreira Chagas Júnior, Daniel de Gouvêa Lemos, Edgar Francisco do
Nascimento Filho e Hermes Teixeira Campêlo; Estavam presentes, também, os
funcionários do CAU/AL: Norlan Dowell Vale de Brito – Diretor Geral; Luiz Alberto
Medeiros de Sá – Assessor Especial; José Rodrigo Lopes Pedro – Gerente
Administrativo/Financeiro; Thyago Aron Torres Santos – Gerente Técnico e Karine Farias
– Assessora jurídica. PAUTA: 1 – Leitura e validação da ata da 50ª Sessão Plenária
Ordinária; 2 – Encaminhamento para Comissão de Ensino e Formação acerca de Portaria
Normativa para apoio institucional, cursos e eventos; 3 – Apresentação e aprovação do
planejamento estratégico 2017; 4 – Prestação de contas terceiro trimestre 2016; 5 –
Informes: 5.1 – Comissão de Ensino e Formação – CEF/AL: Prêmio Zélia Maia Nobre. 5.2
– Comissão de Exercício Profissional – CEP/AL: Números da fiscalização; Contratação de
estagiário. A presidente Tânia Gusmão, verificando a existência de quórum, instaurou a
reunião às 18h50min externando seu agradecimento a todos. 1 – Leitura e validação da
ata da 50ª Sessão Plenária Ordinária; A presidente solicitou que o assessor especial
Luiz de Sá fizesse a leitura da ATA e ao seu fim foi aprovada e assinada por todos nela
presentes. 2 – Encaminhamento para Comissão de Ensino e Formação acerca de
Portaria Normativa para apoio institucional, cursos e eventos: A presidente Tânia
Gusmão informou que devido a grande procura de pessoas física e jurídica, solicitando
apoio institucional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas para a realização
e/ou divulgação de seus cursos e eventos, via como de suma importância ato normativo
que regulasse essas solicitações. Dessa forma solicitou que a Comissão de Ensino e
Formação elaborasse minuta de portaria normativa para tal. O conselheiro Vivaldo
Chagas, coordenador da Comissão de Ensino e Formação e membro da Comissão de
Exercício Profissional, solicitou a presidente a participação da Comissão de Exercício
Profissional na elaboração da minuta de portaria normativa, tendo em vista que muitos
dos cursos e eventos são voltados para o Exercício Profissional do arquiteto e urbanista. A
solicitação foi bem aceita pelos demais conselheiros presentes, e com isso a presidente
solicitou que a minuta de portaria normativa para apoio institucional, cursos e eventos
fosse apresentada na 53ª Sessão Plenária Ordinária. 3 – Apresentação e aprovação do
planejamento estratégico 2017: O diretor geral Norlan Dowell apresentou
detalhadamente o plano de ação e orçamento do CAU/AL para 2017, externando em uma
apresentação em powerpoint para que todos os presentes pudessem visualizá-lo e
acompanha-lo, informando os projetos que deverão ser executados no próximo ano e os
custo dos mesmos. Ao fim da apresentação o plenário aprovou o plano de ação e
orçamento para 2017 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas – CAU/AL, que
será encaminhado para o CAU/BR. 4 – Prestação de contas terceiro trimestre 2016: O
gerente administrativo e financeiro Rodrigo Lopes externou em uma apresentação em
powerpoint para que todos os presentes pudessem visualizar e acompanhar as contas do
terceiro trimestre de 2016. Esta apresentação consta como anexo I a esta ATA como se
aqui estivesse transcrito. Ao fim da apresentação o plenário aprovou as contas do terceiro
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trimestre de 2016 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas – CAU/AL. 5 –
Informes. 5.1 – Comissão de Ensino e Formação – CEF/AL, Prêmio Zélia Maia
Nobre: A pedido do Coordenador da Comissão de Ensino e Formação, Vivaldo Chagas, o
assessor especial Luiz de Sá informou que o Prêmio Zélia Maia Nobre 2016 havia
dobrado o número de inscritos em relação ao ano anterior, assim como o número de
ganhadores, tendo em vista que os trabalhos já haviam sido julgados no dia 27 de outubro
e a comissão julgadora do prêmio decidiu por premiar os três primeiros colocados, além
de homenagear um trabalho com Menção Honrosa. A Comissão Julgadora foi composta
pelos arquitetos e urbanistas Eduardo Henrique Omena Bastos, Leonardo Salazar
Bittencourt e Mario Aloisio Barreto Melo. A Comissão Julgadora também destacou a
qualidade dos trabalhos, principalmente se comparados ao ano anterior. 5.2 – Comissão
de Exercício Profissional – CEP/AL, Números da fiscalização: o gerente técnico
Thyago Aron apresentou os números da fiscalização do corrente mês, conforme o ANEXO
II desta ATA, como se aqui estivesse transcrito. Contratação do Estagiário: o gerente
técnico Thyago Aron informou que, com o fim do contrato do estagiário de arquitetura e
urbanismo que está lotado na Divisão de Fiscalização marcado para o dia 31/12/2016, foi
apresentado na 4ª Sessão Ordinária da CEP–CAU/AL os critérios para a seleção. Com o
objetivo de fazer uma transição menos “traumática”, através de treinamento e
apresentação das rotinas do setor a ser realizado pelo atual estagiário, e como já previsto
no Plano de Ação e Orçamento do CAU, a contratação e o início das atividades do novo
estagiário ficou definido para o mês de novembro. O procedimento adotado foi o seguinte:
1- divulgação da vaga e seus requisitos na fanpage do CAU/AL no Facebook; 2ranqueamento dos 56 currículos recebidos via e-mail, conforme anexo III desta ATA; 3entrevista e redação para os 10 primeiros colocados; 4- escolha do candidato dentre os
03 primeiros colocados. No processo de entrevista participaram: o conselheiro estadual
Vivaldo chagas, o gerente técnico Thyago Aron e o analista de fiscalização Pedro Dantas.
A candidata aprovada foi Marília Medeiros de Moura, que é estudante da UNIT. Foi
sugerido que na composição de membros para comissões de seleção de novos
estagiários, evitassem conselheiros que lecionam nas Instituições de Ensino Superior,
evitando desta forma possíveis questionamentos no processo de seleção. 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 21
horas e 25 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, 17 de novembro de 2016.
Conselheiros Titulares:
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